








Hugvekjur, 
Kvoldeleſtra, 

frá veturnoͤttum til laͤngafoſtu, 

| eptir 

Briftófer Briftjón Stúrn, 

átlagbar af 

Marküsi Magnúsfyni, 
fyrrum ftiptprófafli, ptófafti í Kjalarneſs þingi vg 

ſoknarpreſti til Gardd og Befsaftaba. 

L Binni 

í t 
£ s 2 

; Jón Borgfir AM 

8 

Neykjavik, 1848. 

Prentadar á koſtnad prentſmidju landsins, 

af Helga Helgaſyni. 





Á Áð GR LOT 9 í 

a. Ssugvelja.: 

Á, Átbafta fumarbag. 

Fyrr enn fjollín urdu og jasblu og! veroldin bar -fopuð, 
ertu gud fraͤ eilifd til eilifdar. —— framleidum 
vora aratolu ſem æfintýri. Sálm, 90. 

8, féð er boi varid fyrir vfð, —— enn 
margan vardi, er herverutiminn á enda. Upp⸗ 
haf og endir vorra lifsſtunda er hvert odru harla 
náleat; lifsins fyrftar augnablik minnir oſs ſtrar 
á had ſidaſta, lifid ſjeilft er vegur til daudans. 
Hver timinn eptir annan hoerfur burt med ſi⸗ 
feldum umbreytingum og ber: vjð med ſer, allt⸗ 
eins og foſsandi valnsſtraumur med oͤſtodvanda 
flugi, fram i eilifdarinnar grunnlauſa hafs beſsa 

Lærbóma predikar oſs ſerhvert ſoͤlarlag, og þó 
enn framar ſerhver timanna umbreyting, en á! 
hverſu miklu heldur endir ſerhvers miſsiris, fem 
leidir vſs foo miklu nær::þeí faſt alvardada 

- Hifðinð enda⸗talmarkil en, maſte ver aldrei i⸗ 
1 
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grundad hofum, hverſu ſtammvinnt þetta líf er, 
fyrr enn á þefðum ſidaſta fumarbegi. O! ab 
beſsar hugleiðingar feingju nú gjort oſs víjari 
og dygdugri! þúfunbfínnum erum sér hér unt 
áminntir, og þúfunbfinnum hófum vér því apt⸗ 
ur gleymt; sér hófum gjort oſs þégómlegar hugs⸗ 
anir um komandi tímana, án beſs ab hugleida, 
ad einginn er fullvijð um ab fá lifad það nár 
lagaſta augnablik. Bér leiðum oſs atid í hug, 
ab sér enn munum eiga lángt líf fyrir hondum, 
ert verðum þó ekki þejð barir, ab hver bagurinn, 
hver ftunbin, hvert augnablikid jannfærir oſs um 
bad, ab vort lif fé fallvalt, og vor tíb ſtutt og 
flogin a burt; nú ér því tími til ad ſjci ab ſer, 
en ekki leingur tími til ad ala og enda lífið í 
bvilikri blindni, bvilikri fäſinnu; ekki leingur tími 
til ad treyſta ósífðum og oͤkomnum gfi⸗ſtundum. 
Oad peſsi ſidaſti ſumardagur matti nú; vefja 
oſs til ad hugſa alvarlega til fjálfra vor, ſvo ver 
ekli framar drogum oſs á tálar meb eigin hug⸗ 
arburdi og hræſni vid fjálja oj. O! minn 
gud! hverſu overdugur er eg þefð, má. hver af 

oſs ſegja, ad þú: effi fyrir laungu ſidan hefur 
afſtorid minn veika lifs präd, ſtytt mína daga, 

og ryllt mér: burt; midt i minum hegoömlegu 
oſkum! hvernig kunnum ver noͤglega ab pakka 

þér, ad þú enn þá allt betta ſumar út hefur 
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ſjed í gegnum fingur vid oſs med mikilli væg. 
og lánglunbargebi, og lätid ſerhvern aflíbinn ſum⸗ 
arbag verða velferdardag í vor lifi! hvernig 
meigum vér endurgjalda bor alla þá: velgjorn⸗ 
inga, fem þín neid og óþveytanleg; godgirni hefur 
látið falla í vort ſtaut ci ſerhverjum degi þejs 
umlidna ſumars! o gud! vér. megnum ekki „anna 
ad enn ad medkenna allar vorn „óverbugleifa, og 
audmykja oſs i duptinu fyrir, ber. Medtak því, 
o vor gud! í näd, i Jeſu nafni hetta offur, frá. 
vorum hrærdu og ydrandi hjortum. Littu enn 
þá miſtunſamlega nidur til vor, nú Þegar sér á 
i hond faranba vetri, felum oſs með lífi og ſälu 
þinni varatekt, þinni truu vegleidſſu, því grunn⸗ 
laufa afgrunni bins fjærleifa! haldt þú enn nú . 

fram með ab. audſhna vægb og vorkun og läng⸗ 
lundarged oſs veſcelum ſyndurum, er uppá einga 

eigin forbjenuſtu hofum ad reida oſs, heldur 

leytum einungis hælis hjá þér, fétjum einúngið 
allt bort trauſt á hid fullkomna forlikunar-offur, 
fen Jeſüus, þinn ſonur, hefur ütlagt til betalings 

fyrir ſyndarana. Rát þína náb leida oſs trü⸗ 
arorugga í þínum kjgrleika, ſoo ad vér hugg⸗ 
un finnum í tíma og eilifd í ber og binni miſk⸗ — 

um, ſem bar eiliflegg vara mun, hvar eingin 
timaſtipti fumarð vg veturs verda framar. 

Amen. 
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2. Hugvekja. 

út MH fyrfta vetrardag. 

Verid glabir af voninni. Róm. 12. 

Aldrei faͤum vér imyndad sjá vort áftanb í 
heiminum óttalegra, heldur enn. ef ſvyo ſtadi á 
högum vorum, ab vér vogudum efti ab votta, ad 
fá almáttugi og gadſkuriki guð, vildi framsegis 
vera vor fábir, þvers forſjön, adſtod og bleſsun 
sér afhenda byrdum allt: vort räd. Tidin, ſem 
opnaſt nú fyrir vorum augum, hverſu armaædu⸗ 
og ängiſtarfull hætti hún efti verda oſs, ef ab 
ſü huggun ſtyrkti oſs efti, ab þann, hjá hverjum 
eingin umbreyting er, mundi leiba oſs farfæle * 
lega £ gegnum! allar tímans biltingar? hver hef⸗ 
ur nokkurnveginn cefda  þeffingu á beſsum ale 

ftjórnanba brottni, ſem efti med lotningu vidur⸗ 
kenni, ad seif mannſkepna má hans nábar albrei 
átt vera, nokkurn bag, nokkurn tima, nokkurt 

augnablik? hverſu oͤmogulegra sært oſs þá ekli 
ad afþreya allan: þenna. setur, án beſs nb 
meiga reida oſs mppá þang adſtod? en, hverju 
innilegt Vjartans  þaftlæti ber oſs þá nú:að færa 
vorum miſkunſama gudi fyrir þá huggun og á 

tægju, ad vér bona meigum, jú, sita fyrir viſt, 
ab hans fodurleg forſjön vakir yfir sja. J þeirri 
efalauſu fullviſsn, ab bann, vegna ſins ſonar 
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Jeſü, vilji vera vor gud og fadir, inngaungum 
ver ófvíbnir þenna byrjada veturz nögar hof⸗ 
um ver ad ſonnu orſakir til ótta vg órójemi, er 

ver ſetjum oſs fyrir fjónir, bæði drÿgdar ſyndir 
og. þær, fem vor breiſkleiki, vort gäleyſi, vorar 
girndir ci honum leiða kunna yfir vor hofud; 
þær freiſtingar, fem oſs á honum mata munu; 
þann veikleika, fem á honum þjafa fann likhami 
vora; pau margfoldu rauna tilfelli, þes mann: 
lega lifs, fem alloptaſt ſamferdaſt því, efi ſiſt á 
þefsu tímans ſteidi. Po viljum vér efti láta 
hugfallaſt, heldur frú vorum augum og vort til 
hand, ſem nefnift vg. er. vor gud, vor hjälpari 

og vor fabirs hjá honum er náb og mikil fyrir- 
gefning Þegar ydrandi ſyndari leytar miffunar 
já honum; bann er. fá fterti gub, fem. mättug— 
ur er ab átryffja oſs af ollum häſka og neyb 
og freiftíngum; hann einn má vernda vg læfna 
oſs af ollum vorum atburdum vg tilfellum oſs 
til bezta. Ver ſtulum því ekki bera heidinglega 
ähyggju fyrir. þeirri ófymnu tid, heldur ſvo fem 
kriſtnir varpa allri vorri ábyggju uppá hann, 
fem ſvo vel mun fyrir oſs ollum umhyggju bera, 
já, frambera fyrir bann. allar vorar naudſynjar; 
mæti sjá þá í nótt, þann bag, fem á morgun 
femur, og allan veturinn út, hvad fem helzt 
mæta vill; hvort, fem vér lífum þenna vetur 
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heilan eba hálfan, eba nokkud lítið af honum 
- síð heilſu edur vanheilfu, síð lukku ebur óluffu, 

vid ſorg ebur glebi, ſoo verði á oſs hans vilji, 
"fem ætíð vill oſs hid besta, og fulltreyſtum því, 
ad hvad ſem þann lætur fram við oſs koma, er oſs 
þíð beztaz en máffe oſs audniſt nú ekki nærfta 
dags morgunljös ab lita, enn ſidur enda þefð 
nýbyrjaba vetrar; máffe vér deya kunnum jafns 
vel á beſsari nóttu, og eilifdarinnar morgun 
renni oſs upp aͤdur enn nýr bágur, ellegar mäſke 
ný reynfla á nyum vetri jé oſs enn geymd; hvort 
heldur, fem er, erum vér glabir af voninni, full⸗ 
viſsir um, ab hvad helst gud lætur oſs ab hond⸗ 
um bera, verdur oſs fyrir bestu, ab hvort ſem 

„ sér lífum eba deyum, á drottinn rad á oſs, vg 
ab úr bans fodur hendi fær einginn oſs ſlitid! 
honum felum vér og oll bor efnis æl virdſtu 
nú, almáttugi gud og fabir! ab bleſsa vg vard⸗ 
veita oſs á komanda vetri! undir þinni vernd 
og bleſsun megnar „eingin bolukka par á móti 
of, eingin haäſkaſemd ab tortyna víð, einginn 
veikleiklt ab raffa vorri von, eingin ſynd ab of⸗ 

bjoda né banbinn ab auka oſs ſkelfingu. Vertu, 
á guð! or fabir sg gud, í meblæti og — 

í lifi og i dauda! Amen! 
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8. Hugvekja. 
Svo þátt, fem himininn er yfir jordunni, ſoo máttug er 

guds miſtunſemi yfir þeim, fem hann öttaſt. Gálm. 

103. 

Adb vér ánægbir fíum nú enbab þenna bag 
og væntum ófvíbnir morgundagsins, er ávörtur 
þejó trúnabar-traufts, fem sér berum til gæbffu 
vors almáttuga guds, bann „ein hefur allt. þab 
til ab bera, á hverjum vér grundvalla meigum 

alla vora von; hann einn þeffir grant og fjer 

alla vora þorf og alla vora armæðu; bann einn 
þeftir og velur þan beztu meðal til ab aflétta 
þeim. Munum sér hans augum huldir sera, 
fent ſvo däſamlega ſtapadi oſs? mun nokkud hon⸗ 
um ófunnugt af því, fem kann ab gagna oſs 
ebur ffnba? vid beſsa þeffingu, fem hann hefur 
á oſs vg ollum hlutum, er fameinabur fá gud⸗ 
bóms máttur, Ýverjum einginn fær mötſtadid, 
hverjum oll náttúran serbur ab hlyda, eda mun 
efti vor eigin og hlutannga tilvera fá þetta nög⸗ 
lega ſannad? sg hver fær hindrad ſtaparans 

mátt, ſem med einu ordi megnar ad gefa áður 
óffuptunt veroldum mynd vg tilveru? með því 
að fulltreyfta hans guddoms almatti fáum vér 
allskyns andſtreymi yſirunnid, allar hindrauir 
ſigrad. Pó er oſs ekkert huggunarrikara, enn ab 
vita nad vg miffin vors guds eins bendanlega 



og bans mátt sg vitſtu, og ad hann längtum 
innilegar elffar oſs, er noffur móbir einfa- bar 
fitt. - Pad er bans gadſka, fem hrærir hann til 
ab aubfýna á sjó almætti fítt og vibrétta vorn 

eymdahag, og hoerſu glebjanbi, hverſu fridandi 
má efti fá bänki vera vorum ſalum, þegar vér 
yfírvegum, ab peſsi gæbffa, þefsi máttur og 
vitffa eru eingum umbreytingum undirorpin, 
heldur munu vara óumbreytt frä eilifd til eilifd⸗ 
ar! já, gud er og verdur Ææ megnugur ad upp⸗ 
fylla pad, fem bann hefur oſs heitid; ſifeldt er 
hann. fúð ab gjora sjá gott, ef ab vér fjálfir 
brjótum efi af oſs bans gæbífu. O! hverju í 
farfæla meigum sér þá príja fjálfa oſs, Þegar 
gud Ja kobs er vor hjälpari, og vor von grund⸗ 
vallaſt á honum, ſem ſkapad hefur himin og jord, 
fjóinn. og allt hvad í honum erz á honum, fem 
heldur ſin fyrirheit eilíflega! Þar ed nú þetta 
trúnabartranft. gjorir oſs ſvo farfæla, látum oſs 
þá. ætíð. vardveita þann aſetning, oldungis ab 
fulltreyſta honum, látum þá jafnvel efti þab bág“ 
aſta áftand, né mótbræguftu tilfelli vors lifs 
megna ab. seifja vora von, heldur, þegar sér 

forgefins ventum hjálpar af mönnum, látum þá 
vort trauſt á honum Sera því oruggara; en því 
oruggari, ſem vor von verður á honum, því 
meiri ánægja, því meiri rófemi finnur vort 
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bjarta; þó allir vorir vinir yfirgefi oſs, er þó 
gub- vor. einafti oͤbrigduli og trúfafti vinur; verdi 
þá. ſoo dymmt i fríngum oſs, ſem verda má, 

drottinn er þó vort ljós; umkringi oſs þá fvo 

margar hættur og bálfafembir, fem vilja, brott“ 
inn er. vor verndari og frelſari; verdi þá vor 
likamans veikleiki ſpo mikill, ſem má, drottinn 
er vor ſtyrkleili, vor græbaris verdi daudinn 
oſs þá ſoo bitur, „fem hann verða má, gud er 
vor lifs kraptur og vor: fálnbjálp.  2Æ! vort 
líf meiga þá hitta þan sanbræbi, fem sér hvorki 
fáum fyrirfjeð, afſthrt né akvardad, því í ſerhverju 
dftanbi vors lifs, og ollum þeim tilfellum, . ſem 
oſs t því mæta kunna, er og verdur guð vort 

bæli, vort hellubjarg, vor taftali, „uppá hvern vér 
reidum oſs; hann. er vor gud og faðir Fær, fín 
born. albrei fyrlátib. fær. Med peſsu hugarfari 
endum vér nú þenna bag. og viljum uppbyrja 
Daginn. á morgun, en bidjum þig aubmjúflega, 
miſtunſami gubl ab ftyrfja oſs í því, til enda 
vors lifs; unn oſs með frapti hind. anda ab yf⸗ 

irvinna alla hjartans vantrú og óftobugleifa; já, 
unn oſs, meb ſaluhjalplegri son, jafnan ab vænta 
alls göds af þinni miſkun sg nädz lát vjó 'æ 
lifa þér til býrbar, fyo vér g meigum lofa og 

vibfrægja þitt almætti, þína jó og þína geden 

vid oſs. Amen! 
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4. Hugvekija. 
Drottinn Ýalar Þá, fem temja fér vonbt ſimislag, en aͤ 

beim, ſem framgánga á hans vegum, áð —— 
velbökknun. Ordsko. b. 11. 

Ver koidum maͤſke þeim vegi, fet sér narſta 
bag gänga ſkulum. Pad er allt sf ſatt, ab oſs 
fellur yfrid bungbert ab fullnægja Sefá krofu 
til fínna eptirfylgjara, Þeirri téfnilega: að afneita 
fjálfum oſs og vorum girndum, ad tafa uppá 
oſs Kriſts kroſs, og Þannig fylgja honum ept⸗ 
ir; em lítum oſs, min fál! efti ſtelfaſt af beirri 
meæðu, er metir oſs á þejsum vegiz Hvar fár 
um við nokkud veglegt odlaſt ba aunnid í heim⸗ 
inum madu⸗ og omakslauſt? þver feſjodur má 
aflaſt og vardveitaſt ár umhyggju? því undr⸗ 
umſt vid þá, ab bad koſti omak ab odlaſt ſanna 

farſæeld? eda mun kannſke meiri mæbu og ómaf 
þurfa til þejð, ab bera ſannkriſtinn, enn laſtanna 
þræll? berum þó faman ab odru leiti mæði og 
erfidismuni þá, ſem hafa þarf fyrir beſsu jard⸗ 
neſka í Taftanna Þjónuftu, sið bad bviſsa, faͤnhta, 
já, allopt óttalega endurgjald, er þeir veita, Beta 

um ad hinu leitinu ſaman umhyggju þá, er off 
ar velferd krefur, síð hin ometanlegu gæbi, ſem 
okkur eru viſs i dygdanna ſkoͤla. Ekki þarf leingi 
peſs ab leyta, ad sið verdum þejs viſari, ab 
heimurinn albrei umbunar ab fullu og fjalbnaft 
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vel þeim hann elffa, né þá medu, fem þeir meiga 
fyrir honum hafaz en þar á móti, ab einginn 
jofnudur er á milli þeirrar madu, peſs ſtrids, 
þeirrar umhyggju, fem vid bljótum ab hafa fyrr 

ir okkar velferd, og þeirra serblauna, ſem okkur 
eru geymd í varanlegri gledi. Pyki vegferdin 
merduſom og hladin  mótlætingum, látum okkur 
þá til hugar koma hverſu mikla madu, hoerſu 
mikla barättu, hverſu bitrar piſlir bad koſtadi 
okkar Jeſum ab leidbeina okkur til eilifrar ſälu— 
hjálpar nt þann beg, ſem vid nú eigum eptir 
honum ab fara, hverſu leingi Hlaut hann efti 
að yfirgefa fínnar guddöms dyrdar ſamaſtad, til 
heſs ab fætta heiminn. vid himininn, ſigra hel— 

viti, ert. afrefa ofur eilffarinnar fælu? S hví 
likri þátæft vg vanvirdu mátti hann efti lifa? 

með hvilikum óútfegjanlegum pislum mátti hann 
effí daudaus beiſtju ſmakka? ſtulum vid þá, ſäla 
min! mogla og kvarta, þar vegurinn er olkur 
ruddur og þinn  mefti farartálmi eybbur, „ert von 
gefſt okkur orugg um ómetanleg verðlaun ab 

endalokum? nei! ó Jeſu! Teingur ſtulu þínar 

endurleyſtu mannffepnur, efti kvarta yfir, ad tor⸗ 
veldt fé nb hlyda bodum ens ſanna kriſtinndöms; 
leingur ſtal ekkert undandraga vorn äſetning 

ab: fylgja þeim vegi med glodu hjarta, ſem þú - 
hefur oſs biid; eingin mada ſtal oſs frá: því 
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hrada, trüarſtyrkvir ad sínna Þenna. fæla ſigur, 
hvers umbun er eilift lífs. hverſu litilsvert er 
ekki allt bad erfidi, all ſu mada, ſem vér fyrir 
það lida hljoͤtum? fá beiffafti kaleikur, ſem fyrir 
oſs kann „ab äjſteinkjaſt, er hvergi nærri. þvo 
beiffur, ſem fá, er þú hlautſt af ad ſüpaz eing⸗ 
in ſjälfs⸗afneitan kann í nokkurn ſamjofnud koma 
vid binaz þær ſüruſtu ſmänanir heimsins barna 

eru ekkert ad reikna á móti heirri vanvirdu, fer 
þú ſaklaus bola maättir, og beiſtja vors dauda 
er ekkert á móti beirri daudans kvol, fem þú 
leidſtz já. hverſu lángsinnt.fent vort andſtreymi 
er, tefur það þó. um: fíðir enda og þá hofum vér 

vfirunnid allan ordugleika, þá: er „oll vor neyd 

á enba vg allar häſkaſemdir ſigradarz þá leib- 
umft sér inn í vort fyrirheitna fodurland, til ad 

njóta endalauſrar fælu, og hverſu ffjótt mun. þá 
effi gleymt, ab sér hér á jordu þola máttum 
litilsverda og ſtammvinna mæðu og erfíbi, til ad 
kr avarandi rófemb og gledi á a 

5. Sugvefja. 

Galbtá Þet, fem þú hefur, ſvo — fd "pe — 
Opinb. b. ðe; J— 

örn Þannig er varid FR áfanbi, ab 

á hverju augnabliki má fyrir því óttaft, ad rö— 
ſemi og ánægja mifsift og vér jafnsel lida kunn⸗ 



Að. 

mt tjón á vorri eigin ſalu, virdiſt pad einka 
naudſynlegt, ab verja til náfvæmuftu umhyggju 
og viſuſtu sarafemi í ollum efnum.“ Skodum 
vér heiminn, þem vér lífum í, med gloggum aug⸗ 
um, munum vér fínna, hverju mikla borf vér 
hófum á, ab verja meſtu árvefni og alúð til 
farfælbar vorri ſälu, þvi af hverju er heime 
urinn rífari, enn ſifeldum ginnandi og freiſtandi 
tälſnyrum, þó er ekkert, ſem optar vg voldugar 
Drottni yfir hjortum vorum enn áþyggja beſsa 
lifs, audur og vellyſt, vg hindri oſs þvo tidum 
frá umhvoggin vorrar eigin andlegu velferdar. 
Pegar sér gefum hjarta voru að ollu leyti taum 
til jarbneffra ſorga vg fóflana, berum vér þó eff 
ert annad úr býtum enn orbſemi og leidindi, og 
hverfi margfaldar eru ekki þær orſakir, ſem 
tendra likhamlegrar aͤhyggju eld í ſpiltum manna 
hjortum; ſtundum ſturlar þab umlidna oſs vg 
sér unum boi ílla, ab gud hefur leidt oſs odru⸗ 
viſi enn vér“ oͤſtad hefdum, og heimſtulega gjort 

oſs i lund, ab betur fara mætti. Stundum er 
um ver hugſſulir vegna komandi timannaz nú 

ér jeg Þegar, fegir hinn seiftrúnbi, ſvo naud⸗ 
ſtaddur og burfandi, hvadan mun eg nú odlaſt 
lifs uppheldi hedan af? ſtundinn erum vér dár 
ncegdir med yfirſtandandi tíma, hverju mikid gott, 
hverſu marga, hverſu mifilsæga velgjorninga, ſem 
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gud lætur oſs í tje og hlotnaſt, erum vér þó 
ætíð óánægbirs hverſu létta byrði, fem - þann 
leggur á ojs. ad bera, finnſt oſs hún ávalt úr 
bærilegs „en. hofum vér þar ab aufi brottnanbi 

og óftjórnlega tilþneigingu til timanlegra gada 
og vellyſta, villumſt vér enn þá „leingra, vor 
andlegu efni verda þá léttvæg í sorum augum, 
vorrar fáluþjálpar býrmætuftu lærbóma virdum 
sér þá lítil og himin og helviti, fem ſmamumi. 
En Þegar ſvo lángt er komid, "eru fá ftig eptir 
oͤfarin til eilifrar glotunar; ſtyldum vér þá, í 

beſsu áftanbi, og í peſsum heimi, fem þvilifar 
taͤlſnorur hefur búnar hverjum af víð, fram⸗ 
ana þánfalaugir? nei, það fé fjærril laͤtum oſs 
í fyrðum og einrúmi; ranſaka náfsæmlega vort 
eigið „hjarta. og. þann beim, ſem sér lífum ís 
látum oſs kappkoſta ad vardveita hreint og ú- 
ſpjallad vort hvikula hjarta, fem hægt er ab leiba 
afvega í heiminum, já látum oſs ſtadfaſtlega ein“ 
etja oſs ad ſtjorna því. og verka vora. fálubjálp 
meb. ugga og óttal Nöga orſok hofum sér til ab 
seta „ þugfjúfir. vegna vors eigin oͤſtodugleika, 
fent ſvo audveldt beitir afvega ab leiba, og hverſu 

haſtarlega látunt sér „efi af ſerhverri minnſtu 
lokkun og freiſtingu ſigraſt, ef sér vogudum ab 
bætta oſs úti heimsins tælanbi vellyſtir, treyſt⸗ 
andi einungis vorum eigin kroptum? hja oſs er 
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effert megn ab fínna, til ab ſigra heimſins véla 
brogd né fynbarinnar tillokkanir. Ver bidjum 
Þig því, á vor gud! gjor þú oſs ſterka, til ab 
fríða móti ſyndinni og Hennar tillokkunum. 
Vaktu fjálfur yfir sorrí fáln, ab hún efti af⸗ 
vegaleibift "og tapift med ollu. Syndu oſs þær 
heimuglegu tálfnsrur, ſem leggjaft í seginn fyrir 
vorn góba ájetníng, og leid vorn fót frá neti 
því, fem bort ſakleysi kynni ab feftaft í; þá fár 
um vér farjællega ſigrad allar freiftingar, þá mun - 
einnig vor óbanblega fál frelfub, fem án þinnar 

hjálpar yrdi tortýnd. W!vardveittu oſs, miffe 
unſami gud! vegna þíns ſonar Sefú Kriſts vg 
gefdu oſs náð til ab ſtrida því. góba ſtridinu, 
ſvo vér verdugir finnaſt mættum ad edlaſt ab 

lokunum trüarinnar umbun, had eilifa lifid. amen! 

G. Hugvekija. 

Lát þig ekli ſtelfa bad, fem þú líba átt — Berti trúr til 

daudans, ſvo {falt sblaft lífsing tórónn, „Dpinbb. 2. 

Ver kvortum {oo tíbum yfir þejða lífs mæbu - 
og breyngingum, yfir því ſtridi, ſem vér meg⸗ 
um utſtanda, jafnvel einnig Yfir þeim mótlæta 
íngum, ſem sér enn. meigum vænta; en — huge 
leidum sér með athygli, yfir. hverju vér vort: 
um? er þá allt það ogedfelda, ſem sér finnum 
til, ſoo mikid í fjálfu fér, ab þab serbífulbi því- 

2 
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lífar umkvartanir, bvilika forg? metum sér þá 
og réttilega glebina, femt gud unnir síð, á móti 
þeirri forg,. fem bann ſtundum lætur sjó til 
banda bera? Minnumſt þó á mótlætið dogun⸗ 
um borra  meðbræbra, ſem þola meiga þýngri 
mótlætingar og meiri þjáningar enn sér, ſem 
eiga ab verjaft vid fátætt og forakt, baftal, of⸗ 
fófnir, fóttir og fjúfbóma; máffe eg jé frí fyrir - 
þefsari þúngbæru reynſſuz máffe mínir bræður 

í heiminum, fem bjúgir og ormeddir ſtynja und⸗ 
ir mótlætinganna“ þúnga, vildu glabir ſtipta ſin— 
um Fjórum sið mig. Pó jeg nú þola ætti allt, 
fem holdinu þyfir biturt og þúngbært, máttu þó 
Sefú piſlarvottar längtum þýngra líða; þeir voru 
í ſifeldri daudans þættu, altaf undirokadir ogn⸗ 

arleguſtu piningum og enum horduſtu ofſöknum. 
Kátæft og vanvirda, baktal vg ſjükdömar, allt 
þetta eru þó effí annad enn ſmämunir á móti 
þeirra þjáningum, vid þverra einbert nafn manns 

Ieg náttúra tikrar. O! hvad ern þó. vorar, 
þvab eru allar pislarvottanna hormungar á móti 
Þeim, fem vor endurlauſnari þola mátti fyrir 

oſs? hvernig má þeirra nokkurn ſamjofnud finna? 
þær fynbir, fem oſs ängra, ſerdu þann millu 

meiraz þat faleif, fem vér ab. eins ſmokkum á, 

mátti bann í botn afdrekka með allri hans beiffju. 
J ollum vorum tilfallandi eymdum, í ollum vor⸗ 
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um ſtriduſtu mótlætingum, hofum vér þó þá bugg- 

un, að þær munt ekli leingi vara. CDI hoilika 
upphvatningu finnum vér f Sejú pínu, til að 
bera vorar líbanir með því meira ſtoduglyndi! 

af hans bæmi ſjdum vér, ad gud er oſs efti ſvo 
ſträngur, þótt hann leggi oſs mótlætið byrði á 
berbar, fem hann var fínum eigin. fynis því 
ífylbum sér ætlaft til ad bada fíjelt i rófumt, fyrſt 

guds eingetiun ſonur mátti byrnibroddanna kenna? 
þó sér lidum ſpott og. ſman, oͤrett og ofund, já 
fjálfan daudaun, hverja orſok hofum vér fantt 
til ad mogla? hefur ekki ſonur guds lidid allt 
þíð ſama fyrir oſs? lifum ver í fátæft vg van⸗ 
virdu, æl ſoo minnumſt á Jeſüm, ſem, en. þótt 
bann sært í guds mynd, tóf á ſig pjons myndz 
þó ban sært fullrikur, gjordiſt hann vor vegna 
fcitekur · Verdum sér ránglega baktaladir vg 
vanvirtir, lítum þá tl Jeſu, hver ſvo millu 
meiri vanvirdu boldi fyrir ſakleysi, fyrir gott. 
Seum vér ſtaddir í ſorgum, aͤngiſtum, eymdum 
og medu, minnumſt þá á vors frelſara daudaus 
ángift, ſem uͤtpreſsadi hans: blöduga ſveita, til 
bans dauda á kroſsinum. Finuiſt oſs timinn 
laͤngur um hedan leyſaſt fáum, rennum þá ang“ 
unum til þeirra dyrdlegu eudaloka Sejú þín; 
hennar vegna þorum vér ſomuleidis ab sænta 

oſs fálubjalplegð vg dyrdlegs enda á ollum vor⸗ 
; |) ni 
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ut þjáningum. Ef sér kappkoſtum ab vardveita 
peſsa þánfa ſtoduga, kunnum sér me glabværb 

og tó tafa ſexhverju, ſem ad hondum fremur. 

€. Hugvekja. 
Soo ſtulum lifid banda vel, ſem vilbum óffab hafa þá 

; oſs þéban bregur bapurt hel, bómftól guds fyrir 

himnum á. 

Hoerſu þánfafulla — ekki fá hugleiding gjöra 
oſs, hverſu forglegur mun efli mörgum fá þánfis 
maiſke eg leggiſt nú í ſeinaſta finni í fæng mína 
í kvold, máffe eg á í beſsu kvoldi njóti í fíbafta 
finni gledilegrar umgeingni med vínum mínunt. 

Hoerſu forglegur, fem nú þejsi þánfi vera má, 
er þó hans tilefni hverfi hegömlegt né álitlegt; 

hyad er veik og forgeingileg mannſkepua annad 
enn af⸗fallandi laufblad og viſnandi blömſtur? 
oͤteljandi tilfelli kunna til ab bera, ſem orſaka 

daudann, og ſerhverjum af oſs er oͤkunnugt, hvi⸗ 
likur dauddagi gjiora muni eba á voru lífi; 
máffe eitthvert tilfelli ſem fvíptir oſs rænunni, 
rykki oſs burt; ſtridur fjúfbómur í ſtyndingu ſpipti 

oſs lifinu; misſtigid ſpor, oͤfall, jafnvel kaldur 
vatns drykkur, já, þúfund tilfelli, fem sér hverki 
þeffjunt né fjáum fyrir, kunna, fyrr enn varir, 
ad leggja oſs Í grafinn, því vor burtferbar tími 

er oſs x hulinn.  Einginn morgun gefur nokkr⸗ 
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um af oſs þá fullviſsu, ad vér til kvolds mun⸗ 
um heilbrigdir lifa, vg ekkert kvold, ab á kom⸗ 
andi nóttu grípi helſottin oſs efti. Over er 
fá, fem viti, hvert þann gefa muni upp anbamt 
á medal vína ebur okunnugra, í fátætt eba rifa 
domi, í mama. náseru ellegar einmana, í eimi 

this allt ſtyrkir þá viſsu, að {feb geti eg í fíbr 
aſta fínni fját heimsins ljós á þejðum degi, og 

„ef nú ſvo yrdi, ef einhver af oſs heldi nú ſid⸗ 
uſtu kvoldben i þetta fínn, kynnum sér þá. á 
teægbir ad mæta þeim tíma, ſem apturlyfti vor⸗ 
ar varir í ſidaſta fínni? æl vor gud! ef hver 
af oſs deya ætti fbó unbirbúinn, ſem nú, munbi 
ffjótt útgjórt um vora velferd. Poi bidjum vér 
þín, nábarfullí gud! gefdu oſs näd, ab tilreida 

oſs med bær og árgefni undir vorn ſidaſta burt⸗ 
farar tíma, fem koma Fann ab Þegar ber ſiſt 
væntum vg fyrirbuumſt. Mäjſke þejst Ívolbbær 
verdi vor ſidaſta, em því alvarlegri ætti hün ab 
sera; maſke þejst verði vor ſeinaſti blifadi kvold⸗ 
tími, því einlagari veri já aſetningur ab Brúfa 
þann vel, og endurkaupa hvert forſomad augna“ 
blik, med þeint okomnu, þángab til það fíbafta 
adberz mäſke sét í ſeinaſta fínni ſjſäum vora víni 
sg vandamenn á þejsu kvoldi, því framar ber 
oſs ab unna: þeim, sg því trúlegar ab taka sara 

á vörum ſtyldum bið þá; maſke beſsi verdi dag⸗ 
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urinn, ſem vér feinaftan „eigum ad bera heims“ 
ins mótlætingar, því þolinmóbari ſtulum vér 
líða allt það, ſem ci móti blæð sg því ſtodug⸗ 
lyndari vera i hverju Poi tilfelli, fem ad hondum 
kemur. Um þína nad þar til bidjum sér big, 
færleiföfulli, miffunfami fadir! komi þá daudinn 
og yfirfalli oſs nær hann vill og hvar helt, ſem 
vera {fal, óttalanfir munum vér til bans tala: 
fom þú fælll þegar þú vilt, sg afhendum ſvo í 
frelſarans Sejú nafni vora fálu med þulínmóbu 

og glodu gedi, í hans hond, fem hana ffóp og gaf. 

Ss. Hugvekja. 
Pad er gott ab afla drottni og fýngja "þínu nafni lof, 

þú, allraþæfti! ab. kunngiora bina miffunfemi á 

"morgnana vg Þinn ſaunleika á nóttunni. Gálm. 02, 

Umſkipti dags og nætur benda til veikleika og 
oͤſtodugleika þejsa heims; ab ſonnu er nóttin ä⸗ 
kvordud til hvíldar og fvefns, til ab ſtyrkja nátt. 
úruna og enburnæra. likamann sg vora veiku 
lími, em þar hjá er bad merki til veikleika nätt⸗ 
uͤru vorrar og hennar forgeingilegleika, ad hün 
þarf boilikrar enburnæritgar vidz en i himn⸗ 

inum er ekki beſsa þarf, því himnabüarnir breyt⸗ 
aſt aldrei né veikjaſt. A medan vér búum í beſs⸗ 
um heimi, prytur dagsins erfidi þegar nóttin yf⸗ 
irfellur, em á himnum taka fælar ſyſlanir eingan 
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enda; þar getur eingin verkleyſa, effert sanmeætti, 
eingin ydjulaus ſtund verið til. Þegar nætur 
tímunum ibeſsum heimi er eybt í ydjuleysi, 

finnaſt þeir lángfamir og Teibinlegir á medan 
augu vaka og fsefninn flýr oſs; en all vor 
dvol í himninum er eintómt líf og ljós, ſifeld 

ánægjuföm ydjuſemi, gledi vg varandi heilag— 
leiti og fognudur. A mebar vér jardrikid bygg⸗ 
jum, er oſs tidum í nättmirkrinu villuhett á af⸗ 
sega {lóbir, em í odrum heimi parf ekki boilika 
hættu ab öttaſtz allir himnar uppljömaſt af guds 
nálægbs hvert augnablik í peſsu gledinnar landi 
er einber ánægja og dagsins lús ſtin þar eilif⸗ 
lega yfir þeim, þem þar búa. Pegar nætur 
mirfríit tilbyrgja Dagsins ljóð, hverfur vorum 
augum oll náttúrunnar prydi á jordunniz en í 
himninum fáum vér ſifeldt ab fjá uppljömandi 
dyrdar glanja beſs eilifa lifs; þeirrar paradis⸗ 
ar ljömi ſkal oſs aldrei hverfa, aldrei leidaſt þar 
ad ſjci og þar ab ſmakka þá fælu, fem ekkert 
auga hefur fjeb, effert eyra heyrt vg albrei hef 

ur i nokkurs manns Hug eður bjarta“ fomib; ú! 
hverſu tidum bregur fáfræbis og uggleysis mirk⸗ 
ur fyrir ſkilning vg greind vorrar ſälu, á med⸗ 
mt við búum á jordunni! fjalban. hófum sér 
haun andans fhrugleika til ab bera, ſem gudi er 
böknanlegur; hverſu kaldur vg dofinn er ekki vor 
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færleifi „til. vors beſta fodurs og guds? hverſu 
treg og hälfvolg elſkan til guds ſonar, fem elite 

adi oſs ſoo heitt? en þá sér komnir erum í 

hab ſanna farfælbar land, verdur vor äncegju— 
fyllſta ydja, med andans gladvcerd ab fá, elſta, 
dyrka vg lofa gudz eingin tregda, dofinnleiki eba 
ſinnuleyſi ſtal þá framar hindra vora helgudu 
krapta frá beſsari farſeldar ydju. Loksius gefr ' 
ut oſs þver fú nott, fem dregſt yfir, umbeink⸗ 
ingarverda afmalun daudans; nótt og nætur“ 

hoild má álíta, ſem einhvern ſtammvinnan 
dauda, er umſtiptiſt med margvíslegum athofn⸗ 
um þeirra lifendu. En eins og í himninum eing⸗ 
inn ſvefn hefur ſtad, ſoo er þar hverki daudi né 
nokkur daudans imynd, því allt er þar einffært 
líf og gledi. Allir kraptar ern óbaublegir, alle 

ar lifandi verur eilifar; á allri þefðari farjælb 
eigum ér vort, þegar fá fagnabarfulli morgun- 

rodi uppriſu Dagsins. rennur upp yfir oſs; er á 
medan vér búa hljótum í þejsum heimi, hvar 
dagur og tótt, ljóð og mirfur, erfidi og hvild 
ſifeldt ſtiptaſt um, viljum vér, glabir í voninni, 
vænta vg bida þejðarar farſelu umbreytingar, og 

leitaft sið, með alvarlegri äſtundun, ad gjöra oſs 

verðuga þeirrar lukku, fem um allar eilifbir bid⸗ 
ur vor þjá Sejú í býrðinni. Í 
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* 9. Hugvekja. Að 

$ver, fen Tjúfan guð Tætur rába, lika vonar á hann 

ætíð, vill þann drottinn vernda og näda, viſt bö að 

dynji neyd og ſtrid; hver, fem vid gud ſer heldur 

tryggt, þús beſs er elti á ſandi byggt, 

Wad er hinn fyrſti tilgángur guds fyrirctlun⸗ 
ar meb oſs, ab vér lifum ſamhljoda vors ſtap⸗ 
ara heilaga og göda vilja, vg ütveljum þau med⸗ 
ol, fem. þéna til beſs, er bann vill; her í ætti 
manneffjan, fem ſtynſemdarfull ſkepna, ad likjaſt 
gudi, ſem beſs vegna gaf fálu hennar frían 

vilja til ab ütvelja og hafna; et — því miður! 
þejsum visdömi glotum sér optlega, og því hneig⸗ 
it viljinn opt til ens verra, já, hverſu opt verd⸗ 
um vér efti þeiða varir, ef vér ihugum sg rau⸗ 
ſokum vorar tilhneigingar! hverſu opt veljum vér 
efti af ſwiſſtu þá hluti, þem vér — xttum, 
og þvert á móti hofum andſtygd á hinn, er sér 
ættum ab elfa? hab, fem sér einatt ſjdum sg 
reynum hafa hjá sjó Þá heiſtaſomu verkun, ab 
nidurdempa tilhneigingu til guds ótta í fálu 
vorri, er einkum audur, virdingar sg vellyſt; 
þetta eri þeir gudir, ſem menn dyrka, vg vænta 
fér rófemi og lukku af þeim; vg þó sér eine: 
ſtokum ſinnum seljum hid góba, er þab opt > 
framar til þejð, ab fylgja annara bænum, en af 

eigir laungun. O! hverju blikt er guddömleg⸗ 
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um visdoͤmi varið, hvers mart og mid og til- 
gángur er jafnan Þinn beſti! á! hverfur óljófir 
og  ófinnanlegir eru oſs þó tidum þang. vegir, 
fem þann velur til framkvamdar fínn alviſa rädi. 
Opt þyfift. ſkammſyn férgæbings mannvizka fínna 
það marklauſt, já, beimffn, í hverju þó æbfti 
visbómnr er fólginns hverſu opt latur þó: eff 
rábítofur „ens. alvalda bornadan ſtaf bera 
blomſtur? hversu opt leidir hann {færa vatns⸗ 
lind af hellunni, til enburnæringar og ſpolunar 
óteljanlegum fjolda fólfsg  þans undrunarverdi 
visdomur Lætur fig i ljófi í allri bans. ſtjörnunz 
folnud laufblod og blömſtur falla af ä hauſtum 
og verda ad dupti, þys ab á naſta vori fram: 
komi í þeirra ſtad, græn og yndisleg og ylm⸗ 
andi blod og blomſtur á ný. Hoerſu tidt og 
opt mí þín adgatni náttúrunnar ſtodari þreifa 
á þejðum vors goͤda guds óumræbilega visdömi 
í náttúrunnar nidurrodun, undir eins og bänka— 
laus heimſtingi finnur ekkert athugaverdt? hverſu 
audbektur er ekki ſami visdomur í ſtjörnun þeirra 
tilfella, ſen monnunum mæta? rennum augun⸗ 

um til Joſephs, fem var beſti ſonur fodur ſins, 
hans elliſtod og hans gledi, en var þó man⸗ 

ſali ſeldur af ſpikafullum bræðrum, ſvo hann 
ſeinna vidhaldid feingi ſjcilfum þeim, ollu hyſki 

fodur ſins, þá, ollu Egyptalandi í eydileggjandi 
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hallæris tid. Raudahafsins olgufloͤdum má 
linna, brüſandi bylgjur hjadna, hafid falla til 
baka og ſtanda eins og mürveggur til beggja 
hlíða, ſoo Israel fát bhulta braut yfirum bad, 
en ſama hafid fellur aptur í þejsa braut, til ab 
framfvæma guds ſtroffunar dom á forherdtum 

Farao vg tortyna honum vg lidi hans. A ſeinni 
timunum fjáum vér guds kirkju opt adbreyngda 
á allar ſidur, og manna hatur og. grimd serba 
ſamtaka helvitis maft, til ab hriſta og ſtekja trúr 
arinnar grundvoll, em beſsar áráfir orka ekki 
par, heldur grundvalla hana og ſtyrkja miklu 

framar. O vor mildiriki gud! þú, ſem ert ale 
víð í ollu binu rábí, og nädugur í binum verk⸗ 

um, vidhaldtu peſsum vg þvílífum huggunarrik⸗ 
um endurminningum binnar undrunarverdu ſtjorn⸗ 

unar í vorri ſäluz ínnrættu hjci oſs þá ſtodugu 
trát ab. hverju undarlegir og vranſakanlegir, 
fem þínir vegir virdaſt oſs, fé þó allt þab þú 
gjorir, vel: gjort, allt harla gott. Amen! 

10. Hugvekja. 
verjum fem óttaft brotinn, mun að viſa hinn befta 

veg. „ Gálm. 25. 

exi framar, fem þú, mín ſäl! — um 
Þenna. ſannleika, því meiri verdur þín ánægja og 

tófemi, og því óbífanlegra þitt trúnabar trauſt 
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á gubi3 haldtu beſs vegna ſtadfaſtlega vib Benna 
ſannleika, sg ad allir vegir þíns guds, eru efti 
annad enn miffun og trúfefti. Ef ab þú kvart⸗ 
ar yfir litilsverdum moötdregum tilfellum, ſem 
auka þér þó armadu í lifinu, þá láttu þér í bug 
koma, ab gud hafi ekki heitið sg áfsarðab þér 
farjælb. og fullgſorda rófemi hér á jorduz þinn 
barns grátur gaf þegar viſsn um, ab þín lifs⸗ 
ins glebi mundi á ſtundum blanbaft ſorg á kom⸗ 

anbi dogunum. Spurdu efti: því gud ekki haft 
gjort þig og beiminn enn þá fullfomnari, enn 
þá aubugri af saranlegri gledi? eingum, nema 
óendanlegum viðbómi guds, er fullfunnugt, hvers 
vegna allt er ſtapad þannig og effi odruvisi; 
eba mun honum bera, ad gjöra Þér ſtil fyrir 

llum verfum fínum, silja og tilgángi? þér næga 
ir, ab vita bann þér nábugar föður, fent bag 
lega útbellir yfir. þig óteljanbi nýum og nhum 

velgjordum, fyrir hverjar hann krefur þitt aud— 
mjükt hjartans þafflætis þér tægir ab sita þann 
heimsins alvalda konung, ſem refur þína und⸗ 

irgefnu hlydni; vg hverjum ſtyldir þú vilja hlyda, 

ef ekli fo gadſkurikum gudi, fem á hverju 
augnabliki fannfærir big um þab, ab þan elſkar 
Þig, og elur fyrir þér onn? hverjum ffylbir þú 
fulltregfta ef effi honum, fem ſoo opt, ſvo bú 
famlega, ſoo áþreifanlega audſynir þér fitt ale 

í * 



29 

almætti, fínn. siðbóm og fínn karleika? en — 
Þegar þú fínnur þinn: hag midur fullkominn enn 
þú oͤſtar og þelbur breytingum  unbirsfaban, þá 
láttu þetta og ſerhvert mótlæti, ſem ab hondum 
kemur, lífga von þína vg fullviſsu, ab karleiki 
þíns mildirika fodurs hafi þér efalauft geymt 
huggun og glebi og heillaſamara áftanb fíbar 
meir. Hann, fem: Íætur frakornid þróaft og 
frjófgaft í jorbunni og. á bennt blómgafts hann, 
fem: vardveitir orminn ijordunni, lætur hann 
um⸗myndaſt og gjorir loks fleygar, mun hann 

effi unna manneffjum ab ná fullkomnun þeirra 
eblið, og odlaſt betra ciſigkomulag, enn þetta nær: 
veranbi? náttúran leidir þig ab morgum Þeint 
leyndardoͤmum, er þín fljója ſtynſemi efti fær. 
ranſakad og fullſtilid; varaſtu því ab efa um 
guds visdom sg gadſtku og ad treyſta um of 
þínum veifa ſtilningi, en reiddu Þig uppá þá 
máttugu hond, ſem markadi ſtjornunum veg, 
maldi ſoͤlarinnar ſkeid og ſamteingdi alls ſtop⸗ 

unarverksins deiſamlegu kedju; hann mun og 
gjorvollu vidhalda í fínni fullkomnun, uns ſolin 
ſlokknar, fem nú ſtiptir árinu í ſumar og vetur, 
vor og hauſt. Reiddu þig oruggt á guds or⸗ 
lätu forſſon, ſem badi ülbytir oſs rikuglegri nær- 
ingu vg breidir ánægju og lyſtiſemdir fram fyr⸗ 

ir augu 907, og fel þíg ſvo med gladvarri rós 

1 
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fem vilja þeirrar veru, hverrar älyktanir jafn⸗ 
art mida til farjælbar, þó ab tilgángur þeirra fé 

oſs hulinn. Lätir þú, min fáll peſsi beilræbi 
sera þér hugfoſt, mun ſerhver partur þinna lif⸗ 
baga, férþver: Dagur sg ſtund af þinni pilagrims 
fer, gefa þér nóg tilefni ab prisa visdömsfulla 

og naͤdarrika fjórnun bins guds. Adgettu því 
nakvcemlega alla þá vegu, um hverja guds for⸗ 

ſjon leidir þin, en voga albret: ab: dama þá fyri 

fram, á medan þú elti belkir guds fullkomna 

raͤd á þér. Þú veitſt enn þá efti þver hans 

tilgángur sera fann meb þig, en fíbar meir verd⸗ 

ur það opinbert, vertu einumgis þolinmóð, atid 
songób og: fulltreyſtu honum. Ad endadri veg⸗ 

leidſſu guds í peſsu lífi, mun eilifdin fullkom⸗ 

lega iljos leida, hverſu trúlega, hoerſu naͤdar⸗ 

ſamlega, hverſu fodurlega gud leidir ſinaz laͤtum 

þóf þá fannfæringu nægjas. vor gud er einffær 

gæbffa og trúfefti, þann leibir oſs meb finni fod⸗ 
ut hendi alla vora æfi þér, En mun Í himninum 
unna oſs fyrirþeitinnar gledi ug jælu um — 

11. Hugvekja. 
Daubda, eilifd og dominn enn daglega beinkid á, | 

nærfta mjog Þetta naͤlgumſt ſenn, náum er lífseftunb 

ab fá, lagi bvi þver fun lifnad — ad lendi hann 

gudi hjä. 

Outſegjanlega fór er mismunurinn á milli vors 
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næerveranda og eptirfsmanba > áfigfomulagð, á 
milli beſsa, er sér lífum í hér í tímanum og. 
hins, fem ſidan er fyrir hondum í eilífbinni. 
Um þenna fannleifa erum sér fulljannfærbir vg 
hyrdum þó eingu. ab: ſidur lángtum minna unt 
vora eilift enn vora timanlegu velferd. Viſsir 
erum sér um, ab timanlegt lif tefur brädum 
enba, en þó hofum vér“ ſifelt feu: mikid fyrir 
flafni, eins og því ætti albrei ad linna, ellegar 
eingin eilifd taki þar: víð, er þetta brytur. Ver 
vitum viſt, ab fá komandi eilíf er enbalans, en 
þó er of þvo tregenúib til ab búa oſs undir 
hana. Pad einúngið, fem gjorir oſs {sv bhulta 
og andvaralauſa í þejsn mifilvæga efni, er það 

lánga bil, fem vér gjorum oſs igrun, og teljunt 
viſt á milli nálægra tíma vg vors komanda eilífa 
lífs. Allt af imyndum vér oſs þad, ſem „vér 
óffum, ab vor dauda dagur, og þú: eilíf, ſem 

- þar eptir fyrir hondum ex, fé enn þá fjærri, 
Ungdoͤmsins blómftrandi aldur, heilbrigdi likam⸗ 

ans og vor ſmjadrandi von villir oſs ibpeſsari 
raungu meiningu, þvo vér á hverjum degi atl⸗ 

um eilifdina oſs fjærlæga, er millibilid, edur þab 
ſem eptir er lifsins og ſoo opt ſpiptir oſs eilifd⸗ 
arinnar ſjöÿnum, er einganveginn {vo ſtoͤrt, ſem 
vér gjorum oſs í hugar lund. Tilfellin, ſem lifid 
meiga ſtytta, eru oͤteljanlegg morg. Pegar vér 
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teljum frá þá morgu tíma, fem eydaſt med ſpefni 
og YDjuleyfi, edur ad minnſta koſti i andvara⸗ 
leyſi, verdur hitt timabilid ſvo yfrid litid, ab vort 
líf og vor bandi, gjora til ſamans einüngis einn 

fárlítinn púnft; því ſtulum sér Daglega gaum 
gæfa tíðina og þab því framar, fem ſtyttra er 
eptir, og vér hofum: fleiri ár aflifad, en tilhugs⸗ 
an eilifdarinnar ffal þar á mót serba oſs því 

markverdari og umvardandi, fem ver daglega 
tálgumft bana meir og meir. Peſsir ſtulu nú 
vorir þánfar á þejða bags: kvoldi og þefsa þánfa 
óffum sér ætib ab varbseita, til vareygdar sg 
gudræeknis upporfunar á allri vorri vegferð í 
heiminum. Ol ab tímans og eilifdarinnar til⸗ 
hugſan matti ſvo vakandi bera í voru hjarta, 
að sér alla vora daga létum oſs aldrei úr minni 
lida, hverſu tíminn er ſtuttur, en eilifdin ung. 
O gudl! virdſtu ab ftabfefta og intræta í vorum 

hjortum beſsa ſäluhjcilplegu hugleidingn. Gef 
þí að einginn munadur, eingar ginningar beſsa 
lifs, hindri oſs frá því, af ollum kroptum ad 
keppaſt eptir því óbaublega og eilífa. Lät vora 
glabsærn von albrei grundvallaſt á jardneſkri og 

fallvaltri farfælb, heldur lypta ſer hærra og feſta 
ſjönir „á þeirri oforgeingilegn og eilifu, ſoo ab 

„sér allar afiſtundir verdum því áfafari, því úr 
traudari ad feta býgbanna veg, og yfirvinna alle 
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an baun ordugleika, fem oſs á honum mæta 

fynnt.. Amen! 

12. Hugvekja. 
Geljaft efti tveir titlingar fyrir einn ſmäpening; ſamt 

fellur einginn af hein til jarbar án ybar fodurs 

vilja. — Enn fremur: oll ydar hofudhär eru lifa 

talín — óttift beſs végna ekki! þér erub meira verb= 

ir enn margir titlíngar, fagbi Jeſüs. Matth. 10, 

A hoerjum begi fjáum vér þá tilburbi á jordu, 
fem ómótmælanlega þannfæra oſs um, ad guds 
nädarrik forſſjon sáir yfir ollum heiminum og 
einkanlega yfir oſs monnunum; fá matti med 
áfettu rädi apturlykja augum fínum og um of 
með möótþróa pverſtallaſt vid ſkilningarvitanna 
reynſſu og ſtynſeminnar ſannfæringar, fem ekki 
játar ſig fínna ötoluleg merki guds nädarriku 
ſtjornunar, nema Hann. fé ad ollu leiti tilfinn⸗ 

ingarlaus. Med hyilikum yfirburdum hefur gub 
ekki fæmt manneſtjunnar lif framar ollu, ſem 
sér þeffjum? ætíð. fannfærumft vér fullkomlega 
um þad, að Sort líf er býrmætt í guds augum; 
má eft hver og einn vidurkenna og ſegja; 
med fodurlegri umhyggju vakir þann yfir merz 
med mikilli trúfefti verndar bann mig frá ollum 
haſtaſemdum, fem annars mundu ſtada mig; 
náfvæm og gadſturik er hans forfjón fyrir 

minni næringu; med gubbómlegri näd ſtyrkir 
3 
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bann og enburnærir mitt veifa líf; ef bans hond 
effi varbveitti mig, sæti eg fyrir laungu ſidan 
með fólunni unbirgeinginn, ellegar ný ſorg og ný 

arma tinni mér upp með ſerhverri fólu. Ser⸗ 
hver vidauki mins lifs, hefdi verið mér ſtraff, 
hefdi hann effi lätid fína náb margfalbaft vid 
mig eins og Hann lét mína aga fjölga. O 
hverju hughreyſtandi er beſsi þánti, þegar eg 
yfirsega þang náb, fem ütbreidd er um alla ver⸗ 

slb, og einginn já ſtadur er til, ſem efti votti 
og ſyni augljós fennimerti guds gæbffu! hvert 

ſem eg fer og leita, leibir mig guds nábarrif 
forfjón allſtadarz hún vakir yfir mér þegar eg 
fef, bún ſtilur efti víð mig þó eg fé einmana; 
oll náttúran fannar með mér förfjón míns guds, 
og ftyrfir mitt trauſt á hans almättugu gæbffu; 
férbser fugl, fem flýgur í kring eptir fæðu, 
minnir mig á, að himins vg jarbar almáttngi 

ffapart einnig forſorgi bann, sg kemur mér til 
áb blygbaft fyrir mína trüarleyſt. O! látum 
oſs þá með athygli ſtoda guds undrunarverdu 

ſtjornunz látum oſs gledjaſt af þeirri lukku, ab 

ser undir veldi þejð guds, fem rífur er af vis: 

bómt og náð! hverſu ómetanleg er mér jú luffa, 
ab eg má þora ab fetja á þann mitt trimadar⸗ 
tranft, og vænta alls göds af hans benbi. 
Overfu mikilsverdt má eg þab álíta, ab beſsi 
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gud er minn fyrtr Jeſum forliftur fabir, hverjum 
eg med fonarlegri bjórfúng fela má all mín efni 
á hendur! og hverju býrmæt er efti þú huggun, 
er eg hefi af yfirsegum hans eiginlegleika? gud 
er hlmáttugur: hans armleggur mun því albrei 
vera of fluttur til ab hjálpa mér og útryffja 
mér af ollum háffafembum. Hann er alvið: 
bann beit því og þeffir all þau beztu medol og 
vegi, til ab efla mína lukku. Hann er alle 
ftabar nálægur: eg fínn hann því hvar fent eg 
er og í berjum helzt kringumſteedum, fem eg 
er ſtaddur, regni eg þann ad sera máttugart 
hjálpara, fem banheyrir mig. ann er rétta 

látur: pvi lætur þann mér ekki ólannab, þegar 
eg med trúlyndu hjarta áftunba ab hlyda hans 
bobum. ann er eilífur: því má eg á ollum 
tímum, fetja oͤhult vg oͤhvikult trauſt til hans. 
Eilíflega vertú lofadur, nädarriki gud! fyrir 
beſsar hugganir! leid þú mig æ fram í ſtodugri 
hlydni við þig, ſvo eg fífelbt megi glebjaft vid 
þina gubbóms eiginlegleika og fullsifðuna um 

þína fodurlegu forfjón; þab fé mín ánægja, ab 
yfirsega Þá, ab. deidſt ab og hughreyſtaſt af þeim, 
sg unbir eins ab láta þá leiba mig til dygd⸗ 
anna æfingar! gef ab eg ſifeldt í llum. mínum 
athofnum minniſt Þín og þinna bodorda, já, bag: 
lega minniſt þinnar nädarfullu forfjónar og hand⸗ 

— 3* 
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leidſſu á mér, og þar með ájýfift ab gefa mig 
oldungis í þína pjoͤnuſtu, ſoo eg serba mætti 
þín eiginleg eign um alla eilifd. Amen! 

13. Hugvekja. 
RMú Sfrael — fagbi Mófes — hoad refur drottinn þínn 

gub af Þér, nema ab hú úttift brottinn, gángir á 

ollum hans vegum, elffir hann og þjúnir brottni gudi 

þínum af ollu þínu bjarta og af allri fálu? 5 töf. 

5. 10. á 

Varla er nokkur {bo hardſviradur og öbeyg— 
janlegur, ab bann ekki hræra megi og sinna med 
velgjorningum. Velgjordirnar mýfja jafnvel ſtyn⸗ 
ſemdarlaus dyr; en forhertur ſyndari lætur eim 

efti ſtipaſt vid noffra gedſtu, ekki hræraſt af 
nokkurri vinſemd, ekki ladaſt af nokkru fyrirheiti, 
ekki vinnaſt med nokkurri gáfu, og ekki leidaſt 
til ab elſkta gud, med nokkurs flags vidleitni. 
Manneſtkjan er jafnvel enn óþafflátari sið guð, 
enn síð fínn lifa, hverjum hún ætti eitthvað 
gott ab þaffn. Madurinn hyggur fæðuna af 
ſkaparanum, ſem narir þann, nýtur jarðarinnar, 

á hverri bann geingur, ljöſsins, fem lyſir hon— 
um, fólarinnar, fem vermir hann og allra þeirra 

aæba, ſem bann finnur í fér eba kringum ſig, 
eingu ab ſidur hatar Hann ſinn ſkapara, vg vird⸗ 
ir lítils fyrir allar bans velgjordir. Gjerbú þig 
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nú efti ſjälfa, min jáll í beſsum ſpegli? eda 
fínnur þú þig enn nokkud hrarda af velgjorn— 
íngum þíns guds? vertú þá þlýbin hans roddu 
og þafflát fyrir alla bans gadſku? afa þíns 
guds velgjorningar, og hans nyar og nyar näd⸗ 

arveitingar, á ſerhverjum Degi, fvo unnid á þínu 
bjarta, ab þú látir þar vid leibaft til ab elſka 

þenna mildirika gud og þjóna honum? ú! 
hverju margir af þínum lifdogum vitna nú á 
móti þér? hverſu margir og miflir selgjorninge 
ar hans meiga láta þig blygbaft þitt eigið van— 
þafflæti? á! hætt, bætt nú leingur ab breyta 
{vs gálauslega! hættu vísvítanbi ab móbga þann 
framar, fem veitti þér fso margt sg mikid gútt, 

fem lét þér fína gæbffu í té, eind ädur enn þú 

fjlf bafdir vit ebur orku til nokkurs góbð; 
bættu ab launa gott mæ illu, færleifa meb 
hatri, umburbarlyndi med bverud. Gud hefur 
allt þab veitt, er til þinnar fáluhjálpár vidbarf; 
bann hefur gefib þér allt, fem þér er hentugt til 
þinnar lukku, já, enn þá meirt og eilífa farſæld 

hefur bann þér fyrirbúíð, em refur þó effert 
annað af þér enn elſku vg þafflátfemt; mun þab 
beyrilegt ab neyta honum um ſvo ſſälfſagda 
ſtyldu? mun það heyrilegt ab láta haun jafnvel 

vanta þá þeff, fem þú frefja mundir af odrum 
fyrir veittan litilsverdan velgjorning? því 
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ſkyldir þú ekki elfa bann, fem allt gott hefur til 
ab Bera vg verbugaftur er elſtu af ollum? bag“ 
urinn fem þú nú lifdir í bag, minnir þig á þefða 
yndislegu ſtyldu, á elffunnar og þafflátjeminnar 
lukkuſelu ſtylduz æ láttú þig efti hér um for 
gefins áminna, heldur uppvekja til ab elfa nú 
hér eptir umfram allt þínn gud, ſem er vera 
verduguſt elffu, og ab þaffa beſsum gödgjarn⸗ 

aſta velgjórara! á gud! fyrirgefdu, ab eg hing⸗ 
ab til hefi ſoo hirdulaus verid um mínar ſtyld⸗ 
ur sið big! eg hefi sbrum framar aubjýnt þér 
vanpokk, og Ffærleifsleyfi, en það er nú minn 
einlrgur áfetningur ab elfa þig vg þaffa þér 
framar enn adrir. Eg vil láta mig fannfæra 
af yfirvegun þíns færleifa. Lättu efti það oö— 

þafflæti, fem eg hingad til hefi í frammi haft 
við þig, olla því, ab. þú hér eptir fvíptir mig 

þínum selgjorbum, heldur líttu í náb til þejs ár 
ſetnings, ſem eg um alla ófomna æfiðaga ſtuld⸗ 

bind mig til ab frantsæma. Pad ſtal æ vera 

min órjúfanleg ſtylda sg innbæl glebi, ab þrífa 
þig með minum likhama sg með minni fálu, og 

ætíð ab medtaka þínar velgjordir med þafflátu 
hjarta. 

14. Hugvekja. 
Var eg í bag fá bera ffylbí: vitna bad, mitt bjarta! í 

kvold; ävann óþreytt ming guds milbi, mig ab ford: 
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aft glæpa vold? æ! eg blygdaſt auga Þitt, alffygni! 

ſier bagfar mítt, æ þvi gjor Þab —— æ þvi 

meir eg fyllíft trega. 

J hoilikri blindni hefi eg efti — til lifad, 
undir hvilikri yfirdrottnun minna tilhneginga hefi 
eg hingad til mátt andvarpa! en, oö! hverju far: 
fæll hefdi eg þó verid, ef eg fyrr hefdi yfirveg= 
ab mitt auma áftand, og ſjed hvar eg Sar ad⸗ 
kominn; en, því midur! eg geff fram í bárlegri 
glebi, fann ekki til þeirrar ſamvitſtu nogunar, 
fem eg mátti búaft við, ekki til þeirrar eymbar, 

fem undirokadi mig, og gleymdi þeirri ſpillingu 
og þeim voda, er eg fteypti mér ís þó eg einga 
lukku finndi af laſtanna æfingu leitadi eg meb 
benni farfælbar, fem alltaf flüdi mig; eg reyndi 

hvyverſu fallsalt og ſtammvinnt allt útvortis ept⸗ 
irlæti var, og þó leitabift eg þvo  áfaft sið ab 
ná því, eins og eg aldrei hefdi átt ab miſsa 
þab. Ol ad peſsi kvoldſtund hrdi mér jú luffu- 
ſtund, ab eg tæfi nú fyrir mig ab yfirgefa laſt— 
anna veg, á hverjum eg hingad til forgefins 
leitadi ad rófemi og lukku. O! ab eg lardi ab 
bekkja, ad vilji eg vera lukkulegur ä jordu, verd 
eg ab elſtka og vardveita heilog bodord mins 
gubs. DL ad bang andi ſannfardi mig um bad, 

ad því framar, ſem eg leita mér roſemi í loſt⸗ 

umm, því framar eykſt mín órófemis því hverja 
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átægju má jú fál fínna, fem vantar góba farm 
vitſtu, og fá er þó ävoxturinn af gälauſu lif— 
erni? lát þér þab vel ſtiljaſt, ſcil min! ab oll 
óluffa er í loſtunum fólgin, og oll lukka þar á 
mót í bygbanna æfingu. Lát þab ekki villa þig, 
ab þeim gudlauſa lidur á ſtundum vel. Pesi 
vellíðan hans og munadur hverfa ſtyndilega, af 
allri hans ánægju er innan ſkamms ekkert ann 
ad eptir enn ángur vg orvylnan; ól hverju frú: 
leitt, hverju gagnſtadt er þar á móti äſtand beſs 
gudhreddaz hann blömgaſt eins og tré, fem 
plantad er á vatna ⸗ bokkum, hvers blod viſna 
ekki, hans gledi hverfur efti, hans ävoxtur verd⸗ 
ur ekki ab eingu, hans hrös er allt eins varan⸗ 

legt og bans lukka, og hans nafn er innſkrifad 
á lifsins hóf. O! þú allra heilagaſta vera! 

„Þegar eg yfirsega þejða lukku, fyllift eg heilagri 
glediz æl! láttu þína náð leiða mía, ſvo eg njóta 

mieigi þefðarar farfælbar. Eg er þejs fullviſs 
ab min Iuffa í þefðum sg odrum Heimi, er und⸗ 
ir því komin, áð eg med trún og einlægu hjarta 

vandi fem best líferni mitt. CD guð! gef mér 
náb til, ab peſsi fullvifag ffjórni framvegis mín 
um vilja, fos ab eg alvarlega leiti beſsarar 

lukku, og virdi bana miklu meir enn alla jard⸗ 
neſka farſeld, ſem opt er einber draumur, og 
pt ab meſtu innifalin í einberri imyndunz haf 
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— 
ſifelda gát á mér, mildiriki fadir! ſpo eg villiſt 
ekki á ný á ſyndanna häſtaſomu afvegu; vard“ 
veittu mig fyrir þeim tälſnorum, fem leggjaſt í 
seg fyrir minn góba áfetning.  Etyrf þú mig í 
ſtridinu á móti fyrndinni og þefða lifs ginning“ 
um; en — þegar eg ſteika, Þegar mig bendir þá 
veikleili, ad ſyndga möti þér, æ! vorkenndu mér 
þá af miffun vg fodurlegu umburdarlyndi og 
minnftt í náð á mitt dupt. Fullkomna þú þitt 
birjaba góba verk í mér, ſoo eg ad lokunum 
meigi úr býtum bera Eórónu réttlætisíns. Far⸗ 
fæll, já, óútmálanlega farſcell verð eg þá, þegar 
þú eins í beſsum heimi virbift ab vera með mér 

og mér allt í ollu, eins vg þú í himninum munt 
verda mér pad um allar eilifdir. 

15. Hugvekja. 
Wrnum puͤnga þver fo heldur, himin-kroppa jafnvigt i? 

lopt þú ſtöpſt, hver veit hvad veldur, verold lidur 

fram í poi? mid hoer fólu ſetja red, ſvo visdömi 

og däſemd med, ab il og birtu ſenda fínni, fól ver 
olduꝰ og frjófgun fynni? 

Dendanlegur gud er á, ſem gjorir allt þettas 
bans hond hefur tilbúið himininn og jólína og 
afmarkad fjarnanna vegs. af honum og fyrir 
bann eru allir Hlutir; þetta er, já þánti, er ſälu 
minni ætti albrei úr minni ab líba, fo opt ſem 

| 
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eg fje himininn og himnanna bet; þetta er fá 
þánti, fem eg offra þeim æbfta heimsins ftjórn- 
ara, þegar eg íhuga hans báfembir, og lypti 
minum augum upp til himins, og upp til þeirr 
ar gubbóms veru, hverri einúngið ber býrfan vg 
tilbeib{la. vert fæ eg litið, án þejð eg fínni 
ſjäanleg kenniteikn bans allſtadar nálægbar vg 
meigi þar við uppvefjaft til ab príja hans dyrd⸗ 
arfulla nafn? fjáljut eg er og hver ein mann“ 

effja, augljós rokſemd hans almættið og gadſku. 
Jordin og allt hvad á henni finnſt, er vert beſsa 
baga og alviſa meiftara, sg himnarnir ſomuleid⸗ 
ís hans almættið vert. Peſsir bájómu himin: 

kroppar, verja mín augu fjá yfir mér áfram 
lida á ſoo reglubunbinn og hatignarfullan hátt, 
og á móti hverjum ollum jardar⸗hnattarins færi 
er effi meira ab reikna enn „eitt ſandkorn, ſhna 
mér augljóslega hans guddoms hátign; þver 
baud fólunni ab fjórna deginum, og túnglinu 

ad Íýfa nóttunni? hver gaf ſtjornunum tilveru 
og nöfn? þver nema bann, ſem er ſtapari allra 
hluta, vg á því af ollum ab tilbíbjaft? jafnvel 
eg er eitt af því undrunarverda, ſem hans ú- 

endanlega almætti hefur af jordunni framleidt; 
{so lítilmótleg, fem manneffjan er, þegar hún 
jafnar fér ſaman vid aðrar ftærri guds ſtapadar 
ffepnur, er hún þó ſpo ftór, ab hún má allt eins | 
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vel hroͤſa fér af Því, ab. sera handaverk ſins 
ffapara og adrar hans ffepnur, Ad ſonnu má 
þab furdanlegt vírbaft, ab ſoo mikill og máttugr 
ur gud og ſpo vilji minnaſt mannſtepnunnar, 
fem ekki er annad emt dupt, vg flekkar þar ab 
auki ſoo tíbum þetta dupt með misgjordumz ab 
ſonnu má eg meb átta upplipta mínum augum 
til bans, hverju mikid eg efi hang fyni, minum 
frelfara, ab þaffa, ól! hverſu mikilsverda fje eg 
þá ekki manneffjuna álitna í hans augum? J 
þefða þíns eilifa ſonar nafni tilbib eg þig, þú 

allra Hluta ſtapari og faðir! eg veit efti betur 
ab Helga nokkurn bag, enn þegar eg meb gjor— 
vallri fálu ſtoda þína hatign og nädz æl lát 

boi tilfinningu þinnar almáttugn gæbffu verda 
jafnar lifandi hjá. mér og hnegja minn vilja til 
þíns ótta. Þegar bramb og vjlæti tafa ab villa 
mer fjóntr, lát mig þá minnaft á þina hátign, 
þá mun ffjótt minn bárlegi férþótti vg hroki 
hjadna. Þegar mitt trauft á þér tefur ab velk⸗ 
jaft, æi minntu mig þá á þitt almætti, fem er 
ſameinad endalauſri góbgtrmi. Pegar eg freifte 
aft til fynbarínnar hlydni, fettu mér. þá fyrir 
fjónir þína heilogu vg ffelfilegn hátign, hverrar 
ihugan jafnvel ſtelfa má þann flekkminnſta af 
veikum mannſktepuum. Verdi eg omiſtunſamur 
og kerleikslaus vid mebbræbur mina, fettú mér 
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þá fyrir fjórir þá ömetanlegu velgjórninga, jent 
þú Daglega aubjýnir mér, ſoo óverbugur, fem eg 
þó er. Senn mér ab minnaft me lotningu 
þinna guddoms eginlegleifa og þannig ab gaum 
gæja og bagnýta mér þan millu vert þinna 
banba, ab eg með minni adferd efti vanvirdi 
þína hátign. Allt hvad eg fje á himni og á 
jordu leidi mig til þíns í ollu verbi þitt þáleita 
nafn segjamab af mér! Þannig læri eg ab búa 
mig undir þá lukku, ſem mér er geymd í eilífu 
og fælufullu lífi, bear eg ſtoda mun án enda, 
undraſt og tilbibja þína óumræbilegu hátign. 

16. Hugvekja. 
Ber hofum þér eingan varanlegan famaftab, leitum bvi 

hins, ſem her fyrir ofan er. Hebr. 18. 

Hoad er líf sort annad enn ölgufullt haf, á 
hverju sér alltaf kvida meigum bylgnanna äfoll⸗ 
um? vort áftanb umbreytiſt á hverju augna“ 
bliki og fú breyting aflar oſs ſifellt nýrrar ö— 
roͤſemi. Forgefins leitum sér saranlegs ſama— 

„Átabar hjá ſtepnunum, er sér fjáum oſs ſifeldt 

neydda tilað hrifa oſs laufa frá þeim. * Þegar 
sér þyfjumft fundid hafa hoildarſtad, meigum 
vér ffjótt þreyta nýtt Hlaup. Allt forgeingur 
og allt eybijt fyrir vorum augum. Mikill luti 

af þeint lifandi heimi, fem vér fáum, þegar sér 
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komum inn í þann, er nú efti til framar. Ny⸗ 
ar perjónur eri framkomnar á ffvbunar ⸗pläzid 
og búaft nú þegar unbir ab yfirgefa þab aptur. 

Hátt í beſsu lift geingur oſs ab ójfum: þab fem 
sér úlfum oſs, odlumſt vér eft; en þab fem vér 
óttumft, hittir oſs. Aldrei erum vér fullkom⸗ 
lega farfælir: þé lukkan oſs brosleit, breſtur opt— 
lega heilſuna; féum ver heilbrigdir, er lukkan 
opt á móti oſs; ſeum vér lærbir, hofum sér 
pt umfsíf, fent hindra vorar ydnir; ſcum sér 
fáfróbir, erum vér forſmeidirz ſcum vér í met⸗ 
bum, erunt ver ofundadir, og hverju óftobugt 
og hovikult er þá effi sort bjarta? á Þejsu 
augnablifi hofum sér, þann áfetníng ab þjóna 
gudi, og á narſta augnabliki er þejsi þánti þeg: 
ar gjoreyddur af þeim hlutum, ſem kringum oſs 
eri i heiminum. Her er fifelb umbreyting alle 

ſtadar, og von og kvidi, glebi ug forg, hatur og 
færleifi ſtiptaſt yduglega til; varla erum vér 
noffurt augnablif fjálfum oſs lifir, heimffulegar 
tilfinningar og tilfelli orſaka ſifeldar biltingar á 
hogum vorum, og jú er manneffjunnar ſtutta lif⸗ 
ſaga. Þannig er lífinu varið til þejða, og þannig 
munt því varið hér eptir, því á medan sér lífum á 
jordunni, mun bégóminn og óftobugleifinn serba 
vort ſifelda hlutfall; mäiſte ab heilſan, fem vér 

nú njótum, breytiſt til morguns í daudlegan 
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fjúfbóm; máffe þú rófemi, fem nú gledur oſs, 
hverfi á ſamri ſtunduʒ mäſke fú von, fem nú 
eyfur vora fæti, þé nú þegar brotin; máffe all 

fú lukka, ſem gleður oſs nú, fé horfin fljótar 
enn Draumur. ver veit hverſu margar ógeb- 

felbar umbreytingar liggja kunna bráblega fyrir 
oſs? hitt er vift, ab sér, mebar lifum, getum 
effi vænt annars enn hefð, fem Íagleg reynſla 
fannar sg kennir. Allt í heiminum er eintóm“ 
ur hégómi; innan narſta bag enda, ebur enn 
þá fyrr, má vor eigin reynfla máffe þanna það 
með Galómoni. El því elffum vér þá vo búr“ 
lega hégómann, vg útseljum þab oͤſtoduga í heimi 
beſsum, án yfirvegunar? en fjálfa oſs frium vér 
frá mörgu andſtreymi, ef ab sér brúfum heim⸗ 

ínn vg heimſins hégóma í hófi. Ver gætum þá 
verid ánægbir og rójamir vid ſerhver óþægileg 
tilfelli lífsins, vg oſtodugleiki jarbneffra Hluta 
feingi albrei hjá oſs ollad ſvo mifillar Órófemi, 
ef sér ætíð hefdum himininn sjó fyrir augum, 
hvar einginn hégómi, eingar lifsins mæbufamar 
umbreytingar eru til. 

Ad. Hugvekja. 

Mín fála bíbur eptir brottni, hann er vor hjálþari og 
vor ſtioldur. Sälm. 32. 

Til ab loſa mig vid þefða lífs oroſemi, vg dara⸗ 
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fap, fínn eg óþultafta meðalið, ad afhenda mig 
olbúngið á vald gq vilja guds; hver er já 
drottinn, hvers silja og valbi eg afhendi mig? 

þab er fá almáttugi gud, ſem megnar ab gjarn 
enda á öllum mínum ſorgum; me einu ordi: 
fá, fem hefur meðal nóg, räd vg ilja til ab 
bæta mér allt bad mig vantar, umbreyta allri 
„minni ábyggju í vifða von og ryffja mér út úr 
ollum háffafembum. Eg miſsi því alls effert 
vid þad, þó eg reidi mig á hann, fem veit hjálp 
og ráð ſoo opt, fem mér á liggur.  Þab, ſem 

monnum fýnift ómögulegt, er hans almatti aud⸗ 
veldt vg því vanmaͤttugri, ſem mannanna hjálp 
reynift, þet vifðari er bang hjálp, því oflugri 
hans adſtod, {ss eg meigi alls gods af honum 
sænta, ei ſetji aldrei mitt trauſt á veifar maun— 
ffeynur. Peſsi gud er og alvið, hvers vilja 
eg ófvíbinn unbirfafta mig, þann hefur ætíb fínn 
viſsa tilgáng með allt, fem hann latur mér 
meta, í hverju helzt ſtandi, ſem eg er, og þó 
þefsi tilgángur ſe mér efti funnur, er þab Þó 
viſt, ab hann er bæbi rettvis vg góbur, ſvo 
mér ber ánægbunt með hann ab vera. Um hann. 
má eg ekki dema eptir mínum veikleika og litla 

ſtilningi; eg ſje ab ſonnu effi ætíð hvert þeir 
vegir, fem þann viſar mér á, munt leiða ntig, 

en þareb bann Hefur mér þá greidt og buid, er 



48 

mér óhætt á þeim ab gánga.. Mikli gud! hví 
ſtyldi þá efti mín þál afhenda ſig á þitt salb? 
hvad má eg óttaft, Þegar eg í ollum hlutum 
reibi mig uppá þig! á medan eg bíngab til vildi 
fjálfur ráða yfir mínum Forum vg tilfelum, á 
medan fór eg oldüngis villur vegas afdrifin hafa 

- albrei ſambodid mínum oͤſtum eda fyrirtætis alls 
effert gott hefi eg af því haft, em þar á mót 
daglega orſakad mér gremju og andſtreymi; þeg= 
ar eg leitadiſt síð ad verda óhultur, bjó eg mér 
fjálfum fordjorfun; það, fem eg áleit mér ſtod 
og ftyttu, varð mitt fall. DL minn gud! hverſu 
miklu óþultart er eg þá, Þegar eg einüngis læt 

þig räda og þegar eg gjori effi annað enn það, 
fem þér vel þóffnaft! nú ſkal eg ſiſt enba Þenna 

bag eins og eg hingad til hefi endad jv 

marga mína lifdagaz eg vil lifa rólegur og vel 
ánægbur, og því efti leggjaft í sýl og áhyggjur, 
belbur fela mig þinni fodur hendi, þú almättugi! 

esg vil ſleppa ollum ótta, varpa allri minni á 
- byggju í þitt ffaut, og ekki kvida komandi tíð, 

eba sera hugſjüukur Hennar vegna, nema ſam— 
ſtemmandi þínum boborbum. J bjúpuftu lotn⸗ 
ingu vil ég fyrſt yfirsega þinn nábuga tilgäng 

og vilja med mig, ſidan, án moglunar fela míg 
honum á vald, án beſs ab hallmæla honum. 
Mig og allt hvad mér vidvikur sil eg afhenda 
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þinni ftjórnin, jo: mun min roſemi og. min — 
verda ———— 

18 Hugvekja. 
Saͤ, fem lks, mun erfa alla hluti — eg vil vera 

bang gud og þann ffal vera minn fonur. - Opinb. 21. 

Skyldi eg ekki bakka honum, ſem hefur gefid 
mér lifid, fyrir bad, ab: þann enn. þá lét mig lifa 
þenna bag? ſtyldi eg ekki priſa hans nafn, peſs 
ljófsins fodurs, fyrir hvers näd eg ſjed hefi peſsa 
bags ljóð? því jafnvel pobetta líf ſe ſvo ſtutt, 
ab einn Dagur, eim vika, eitt át jé varla telj⸗ 
andiz jafnvel þó þab mannlega: lf ſe uppfyllt 
med ſvo milla madu, órófemi og ſorg, ad það 
telja megi: því leingra, fem fleiri eru þjáningar 
og mótlætinga * ftumbir, hefi eg þó nóga orſok á 
hina ſiduna, "til ab álita ſerhvern bag, ſem guds 
náb unnir mér, eins og ſerlega bleſoun. Hvad 
eru ekki þefða heims jardneſt gæbi, ſem gjora 
mig. lukkulegan? hverki metord, rikdoͤmur = né 
goͤdir dagar geta ollad minnar ſcilar rófemi, nema 
eg undir eins hafi göda ſamvitſtu, viti mig: fri⸗ 
an af illgirnis ſyndum og lifi gubrætilega, því 
ekkert annab má gefa bjarta minn röſemd, án 
hverrar eingrar farjælbar: er þó ad vænta; ſtyldi 

eg þá sfunba þá, fem gleyma gubi, þó ab fet 
í heiminum geängi eptir! þeirra óffum, því: hefnd 

4 
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in mun þó alltaf. fylgja beim, og þeir, mit í 
fínni glebi, nagaft af ſamvitſtunnar aäklogunum. 
Mei! eg vil ánægbur sera med þan minni gæbi, 
fem gud hefur mér unnt, þem þó eru lángtunt 
meiri enn eg hefi. forbenad. Gjarnan vil eg 
fata á mis sið  margsfyns ánægju og hæg, 
allskonar mötlæti vil eg beta med góðu og bol⸗ 
inmödu gebslagi, þegar. eg. einúngis ekki þarf ab 
óttaft áflogum minnar fambsitffn.  Enburminn“ 
ing godra verka, fullsifða sum guds hylli, von 
um nädarrika umbun, beſsi ómetanlegu gadi 
vefja bvilika gledi i minni gjorvallri ſälu, ab eg 
ekkli mundi ſtipta beim eitt augnablik vid heims⸗ 
ins dyrmetuſtu fjárfjóbi. Po eg á ſtundum lidi 
ſtort, beit eg pö, ad eg má:vænta mér bütſeg⸗ 

janlegra negtaz þó eg af drambſomum verdi 
foraktadur, ſſje eg þó fyrifram, að þú kemur tid: 
in, þá jafnvel hinn. minnſti hluti þeirra metorða, 

ſem eg mun njóta, endurgeldur mér rikuglega 
alla heimsins vanvirdu. Þó ab mig umkringi 
oͤteljanlegar plágur, minu þær þó umbunaſt meb 
ómetanlegri = glebi, fem eg á ſidan njoͤta munt; 

- féðfá vegur mér oͤljös, um hvern mínum gudi 

þóffnaft ab leiba mig, mun þó jú koma tíðin, á 
hverri eg priſa vog  unbraft mun: þefða guds 
huldu vegleidſlu. Eingar mótlætingar meiga þá 
mæta! ér hér jheimi, i hverjum göd ſamvizka 
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og örugg trú efi geti gefið mér ánægjanlega 
huggun; því bygg eg, á gud! þá velgjorninga 

þína, ſem unna mér leingra lífs vg fleiri heilla, 
án forgar og vyls, þar eb eg metið hefi lifsins 
ordugleika og glebi ánægjufullð hjarta hvert á 

„móti odru og fundid peſsa gledi ab vega miflu 
meira enn allt hitt. Eg þaffa því aubmjúfur 
þenna bag, þejsa býrmætu tíb, hverja eg hefdi 
átt ab Þrúfa til undirbuͤnings undir eilifdina. 
Lát mig g eyda minum dogum undir þinni näd⸗ 
ugu vegleidſſu vg ſtjornunz er lát mig ollu fram⸗ 
at aldrei gleyma, þvers vegna þú gafſt mér líf 
ið, brúfa það eptir þínu ordi og vilja, og aud⸗ 
ſyna med öllum minum athofnum, ab eg jé fulle 
komlega fannfærbur um mina ilvordun til peſs 
eilifa lifsins. 

19. Sugvefja. 
Beiftú bezt, Drottinn! vanmátt manns, veitſtuͤ bezt ortu. 

freiftarang, borun berffrúba vill bann ná, vor merk⸗ 

is⸗madur fértú þá, Í oſs ſtridandi efl bort. ráð, i 
ber ſoo fáum ſigri nad. 

Wad er badi tilblýbilegt vg barla —— 
ab eg á boerjum degi minniſt þeirrar“ mjog ſoo 
äridandi ſtyldu fem hver kriſtinn á ab vardveita, 

til beſs ætíð á ný. ab upphoetjaſt æ betur og 
betur til ab äſtunda hana; en hverju fæ eg bana 
uppfyllt, ef eg effi fyrirfram get þeim hindrun⸗ 

“ 4* 
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unt af Segi rudt, ſem gjöra mér minnar ſtyldu 
uppfyllingu ómagulega, og hverjar hindranir eru 
þó ſterkari og fleiri, þem hér liggja í segi fyrir 

mér, enn mitt. egið hjarta, hvers. seifleifa til ab 
mótftanba freiftingunum, eg bekki, fínn og kveina 
fso járt yfir? Hverſu spt helt eg mig effi nógu 
ſterkan til ad mötſtanda fynbarinnar täldrag⸗ 
andi tillokkunum; en — eg vard á ſamri ſtundu 

aumkunarlega yfirunninn, og aldrei fjarlægari 
ſigrinum yfir minum. girndum, „enn. þegar eg, 
eptir heimſtu minni, þóftift. sera. honum fem nä⸗ 
lægaftur3 hverſu mjog fyrirvard ekki mitt. bjarta 
fia, Þegar „eg. þann beſs veikleika og þau fjotur 

og. bond, meb hverjum lyſtin til ens ílla hafdi 

mig bundid? eg fá á ný. þenna óvin lángt frá 
mér, geff honum með ſtoduglyndi á móti, til ad 
fá bann yfirunnib meb nyum hetjumödi, en fyrr 
emt til þejð font, varð eg fángabur í þeim ſnor⸗ 
um, ſem Íagbar bóru í veginn fyrir mitt vars 
eggbarleyfi, og eg varð á ný hertekinn af beſs⸗ 
um mínum fígrara. O! hverju blygdaſt eg nú 
sib þetta í bjarta mínu, og hverſu óluffulegur 
hefdi eg loksins ordid, ef efti ſu ofluga hetja af 
fyni Súba hefdi frelſad mig. frá daudanum. 
Skyldi eg þá. hedanaf á ný serba beſsum mine 
umt freljara og fáluþjálpar hofundi ótrúr, þó mig 
koſti þab baráttu, vegna ming veifa og öſtoduga 
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bjarta, ab sera honum ſtoduglega trür? hoad 
bjálpar mér ab: keppaſt eptir lifsins koronn, 
hverri eg fjálfur fæ þó efti náb vegna míns 
vanmattis? hvad hjálpar mér ad ſporna vid því 
vonda, ef bad, eingu ad ſidur, dregur mig med 
ſer? hvad nota mér oll mín dygdugu fyritæfi? 
hvad gagnar allur minn aſetningur til gubrætir 
legra athafna, þegar eit lítil hreifing minna 
fyribfamlegu girnda kollkaſtar þeim grunbvelli, 
er eg Vilbi reifa á nýrrar gudhradſlu byggingn? 
vertú þó eingu ab fíbur óþræbb,; okvidin og hug⸗ 
hrauſt, mín þál! þú hefur Þegar unnid mifib, 
Þegar þú Fannaft vid þitt vanmatti; ab þú ſvo 
þrálega fallið hefur, kemur af því, ab: þú räng⸗ 
lega ímynbabir þér, þad þú feingir ftabígt meb 
þínum eiginn  froptum. Pu ert veik, og því 
þarjtú bjálpar vid, en bana fær þú, bidjir þú 
af alvoru um hana. Littü til hans, er borgad 
hefur fyrir þínar fynbir; þinn Jeſus Vefur ſjälf⸗ 

ur verid freiftaburs bans alvitſka og nærgætni 

þeftir tillokkananna mátt, freiftínganna þættu og 
ſtridsins srbugleifas mundi hann þá efti hafa 

medaumkun meb þér? jú, viſsulegag mun bann 
þér vorkunſemi veita! gjor þú mig, ljúft lauſn 
ari minn! x meir sg framar jullvijdar um 

veifleifa míns bjarta, en ájamt um það, hverju 
veiðubúinn þú ert ab ſtyrkja mig í ollum freiſt— 
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ingum, þá  {fal: eg albrei:láta mér hugfallaſt, 
heldur ſyo leingi fem, eg lifi, ſtrida í trauſti þíns 
gubbómlega fraptars þá mun eg loksins, fyrir 

hjálp þína sg SR — — uͤr byt⸗ 

um bera. 

20. Suigvefja. 
Talktü bara. á þeirri hentugu tíb og bara Þig fyrir þvi 

vonda, foo þú efti verbir til ſtammar. Sirak. 4. 

Vort líf á jorbunni er vidvarandi furduverk 
guddomlegrar miſtunarz tidin, á hverri hann 
unnir oſs beſsa veifa lifs, er aͤpreifanlegt merki 
guds gæbffu. J oſs og voru holdi býr efti 
einúngis ekkert gott, heldur hofum vér þar ab 
auki drygt margar ſyndugar athafnir, med hoerj⸗ 
jum vér verdſkuldad hofum rettlätan daudadöm. 
Eins opt og vér brotid hofum guds bodord, 
eins opt hefdum vér verdſkuldad lifid ab miſsa; 

eit þefsi timi er enn þá oͤmetanlegur guds vel⸗ 
gjörningur fyrir oſs, þar: hvert eitt augnablik, 

ſem sér lifum, er. ný. náb, ſem gud audſhnir oſs. 
Enn þá undandregur hann vora fordamingu 
og baubabóm, til þejð ab unna oſs freſts ab 

brúfa betur hab líf, fem sér. ſvo illa hofum 
framdregid hingad til. Ad eyda þefðari tí, v— 

nytſamlega og ſyndſamlega, væri ab vanvirda 
guds bendanlegu gedſtu, væri ad brjóta af ſer 
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bang: náb, særi einkis ad virda eilifdina. Hvi⸗ 
líf fäſinna er pad þá efti, ad vilja efti brüka 
vel fyo dyrmæetan hlut, fem: lifid er? ab vér 
viljum eyda til einkis tid vorri, bar med ſetja 
vora eilifu velferd i vogun í ſyndanna ffamm- 
vinnu gledi, og láta vora von um oͤdaudleikans 
fullfælu, hverfa burt frá: oſs eins og reyk; eing⸗ 
inn er fá dagur, einginn „þá, tími, ekkert bad 
augnablif, fem. effi ſe oſs marfvert og áríbanbi 
í tilliti til eilífbartinars einungis eitt tapad ed⸗ 
ur eybt augnablif, mætti því vefja lángtum færri 
forg hjá oſs, en þó: vér miſt hefdum mikla lukku; 
og þó er beſsi dyrmæeta tid optlega „fyrir oſs 
leidinleg; allt vort lif er ekkert annad enn vid⸗ 
varandi aſtundan ad ſpilla, þú, ad eyda timan⸗ 

um. Penuſtuſemi vora audſᷣnum vér vinum 
vorum, velgjorninga beim, fem ver elſkum, en 
tímann gefum vér burt rétt hverjum, þem. hafa 
vill. Svona athugalauslega, ſvona hirdulaus⸗ 
lega, já, fvuna daärlega forum vér med þá býr“ 
meætuftu gáfn, ſem gud Hefur oſs veitt. En 
eigum vér þá ſifeldt purfa að gjöra  þejða um: 
kvortun Yfir fjálfum oſs? ſtulum sér enn þá lifa 
leingi án þejs ab vita, hvers vegna ér lifum? 
eigum vér enn þá.framsegið til einfið ad eyda 

tíðinni, um hverrar „millu uytſemi sér. þó erum 
fg fannfróbir? Á nú. effi beſsi ſtund enn þá ab 
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vefja hjá oſs betri þánfa? á gud! þín náð vard⸗ 

veitt oſs frá þeirri oͤlukku, ſem verda má upp 
fþretta og orſok til vorrar eilifu óhamingju! 
ver meigum loksins birja ab reikna þá tid, fem 
sér begar hofum uͤtſoad og hugleida þá daga, 
ſem enn eru fyrir hondum. Hvert, fem: tala 
vorra komandi lifdaga ex ſtoͤr edur fá, erum 
ver þó:í hverjutveggja tilliti oblukkulegir, ef sér 
brukum þá:illa3 ef sér lifum enn þá leingi her 
eptir og eydum timunum ſyndſamlega, aukum 
vér“ þar med vora fordæmingu; eigum vér efti 

eptir nema ſtammt ólifab, - kunnum vér voveif⸗ 
lega og varbúnir“ ab: framleibaft fyrir þann doͤm⸗ 
fól, hvar sér ſtanda eigum reikningsſkap fyrir 
þab, hvernig vér. brúfab hofum tímann og sort 

lif. OL eilifi gud! gef þú oſs visdom til ad 
efla vora: fáluhjálp, og kenn oſs ad brüka alla 
vora daga, tima og augnablik til beſsa meſta 
áríbanba augnamids. 

21. Hugvekja. 
Ventu æ daudans, vinur Fær! vonum framar hann ſtend⸗ 

ur nær, við hvern bag peinki hugurinn þinn: hann 
mun. verða ſidaſti minn! í 

Ad morgni bagð, Þegar sér ljúfum fyrſt upp 
augunum, eigum ver ſtrax ad hugsa til beſs 
tíma, begar bau munu ſeinaſt apturlykjaſt. Poi 
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ſtyldi eg nú, ⸗ hugſar fá úngi — þar eg varla et en 
þá kominn ínn í heiminn, hriggja fjáljart mig með 
eitburminningu beſs tima, á hverjum eg aptur á 

heiminn ad yfirgefa? þó þegar eg yfirvega hverſu 
voveiflega hann fann ad yfirfalla míg, er ekki annad 
mögulegt, enn ad ſameina daudans umhugsun 
med lifsins. Ekki þarf meira enn þab eina til⸗ 
felli, fem allbuid sera fann mér, nefnilega: ad 
minn vidſtilnadar timi kunni aftarlega ab 
yfirfalla mig, til þejs ad minna mig ſifellt á 
minn Daubabag. Og þareb eg effert augna⸗ 

blik er fyrir daudanum óhultur, kann eg heldur 
effert augnablif af ab lifa át beſs ab óttaft hann. 

og ætti því ab búaft undir hann. Fyrſt ekkert 

eitt augnablik líður já, á hverju daudinn efti 
útleibi í hópatali oſs Daublega menn frá beſsu 
lífi, hverju margir mættu þeir þá effi sera, fem 

„á peſsu kvoldi kvedja heiminn. í feinafta fínni 
og fjóra á þefðu kvoldi fína ſeinuſtu andläts 
bæn. Pad er því viſt: ab í hverju aſigkomu⸗ 
Ingi, fem eg er ſtaddur, er ekkert það augnablik 
til, fem ekki kunni ab verda mitt ſeinaſta; ekkert 
það fyritæki í lífinu ci hverju óhætt þé ab grof⸗ 
in effi gjori enba; Eingin þú hátíð, ſem mäſke 
enbift meb likſaungum; eingin jú fæba, fem effi 

„geti ordid ab Dansænu eitri; einginn fá ſpefn⸗ 

hofgi, fem ekki verda megi minn feinaftt búr; -; 
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einginn fá morgun, fem efti. funni ab. afhenda 
mig í daudans ſtaut; einginn: fá fjúfbómur, fent 
effi geti. orbib mitt bana mein. Med hverju 

ſkal afſaka þá fäviſu gleymſtu og afſtiptaleyſi, 

fé menn lifa í, i tilliti til ens ſidaſta dags og 
burtferbar tíma? en ern þan efti það, fem menn 

ættu ad bera. hvad meſta umforgun fyrir, af hví 
þan ern háffajamaftur tími beſs mannlega lifs, 
ebur meiſte madur treyfti uppá heilbrigbi ſina? 
en fú hrauſta heilſa er líf neifta, ſem ſtyndilega 
má uütſlokkvaſt af minnfta sindblæ; máfte eina 

ser reidi fig uppá þenna tíma, á hverjum 
efti finnſt til nokkurs meins ebur Frántleifas en 
hverſu morg þúfunb manneffjur lifa efti á þejóu 
augnabliki áfamt oſs, þem efti já næfin morgun: 

fól ab fjá! bad er því í ollu tilliti umvardandi 

naudſynja efni fyrir oſs, ſifelt ad hafa daudann 
fyrir augunum, og med guds nädar adſtod 
ad keppaſt eptir bvi aſigkomulagi, fem ver 
oͤſtudum oſs ab vera í, Þegar vér eigum ab beya. 
O! ab boilikar daudans hugleibingar væru ſifelt 
vakandi í minni ſälu! ól ab eg þar við upp⸗ 
vefjaft mætti til gubð átta og mannelſku, og þar: 

af huggun odlaſt í llum lifsins mótlætingum! 
oͤ! ad ſoo mörg banda bæmti, fem eg fjt vg 
jafnabarlega heyri, mættu leida mig til beſs nátt- 
úrlegafta af llum þaunfum: ab eg fé dupt og 
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aſta, allt einð og allir mínir burtſofnudu bred⸗ 
ur! ál ab eg yrdi ſvo vitur, ab: eg náfðænilega 
yfirvegadi hvad vid muni tafa fyrir mér, þegar 
daudann  ffynbilega og mér: ovvorum ab bæri. 
Poi sitrari, fem eg um þetta verd, þvi lukku⸗ 
fælli serba mínir lifdagar og því rólegri. mín 
æfilok. 

22. Hugvekja. 
Hoad hefur þú, mabur! bad þú Vefur efli begid? en fyrſt 

þú hefur þab Þegib, þvi hröſar þú þér þá, eind og 
þú hefdir þab ekti þegib? 1 Gr. 4. 

Wared ſerhver dagur leidir big inn í nýjan 
reynſſu⸗ og freiſtinga ⸗ſtoͤla, hlyd þú þá, ſäla 

min! þeint viſa lærbómi, ſem lofa má þér fare 
fælum enda á binum freiftingum og einkanlega 
fínnið þíns rófemi í allum þjáningum. Ongleib 

þá fyrfts ab gud er þér um ekkert ſtyldugur og 
ab þú, eptir þinni eigin verdſtuldun, efti. fannt 

annarð ab vænta, enn óánægju, ſkorts og ver 
fælpar. Taktu þar fyrir þejðu men röſemd, ſvo 
fem þet einn, er þú átt ſtilid, en álittu það góba, 
fem þú nýtur, ekki odruviſi enn yfirgnafanlega 
nädargäfuz minnſtu þejs: ad gott vg illt, glebi 
og ſorg, hlýtur eptir gubs siðbómsfullu niður“ 
rodun, opt hvert odru ſameinad vera. Berdü 

bina luffnlegn daga ſaman við þá óluffulegu 
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og þá muntu fá þab reynt, ab þeir fíðari eru 
færri hinum lukkuſelu. Reiknadu frá alla þá 
moͤtfollnu baga, eins og þeir albrei hefdu til. 
serib, og reiknadu þar á moͤti komandi dagana 
móti ſoo mörgum goͤdum, fem þú notib hefur. 
Gettí þér ádur fyrir fjónir margvísleg madu 
tilfelli, fem þér máffe fynnu ab hondum bera, 
og búbú þig út á móti peim med vort og þolir 
mæbi, er gleymdu heldur ekki þeim glodu augna“ 
lifum, fem þú í framtíðinni mátt vænta þér af 
milbum gudi; yfirvegadn æti, ab þitt aſtand, 
hverſu aumt, fem það er, getur þó ordid aum— 
ara. Liktu kjorum þínum ſaman vid ſvo margra 

bpinna medbræedra, og þá mimtu fjá, ab þitt ár 
ſtand er í mörgu miflu betra enn þeirra; hug: 

leiðb það sonba og góba, þem metir Þér, vg 

adgettu vel, ab alls ekki veitft hvad af því í raun 
sá veri serba fann þér til ſtada, því jafnvel 
þad, ſem þér fann áb virbaft ſtadlegt, getur ord⸗ 
id þér fyrir beytu. Lättu þér loksins til hugar 
koma þinn banda, ſem gjöra mun æffilegan enba 
á ollum þínum þreyngingum, og fóróna þitt 
ftóbuglynbi, med óenbanlegri farſeld. Peſsar 
hugleidingar ffulu með guds hjálp, meir og meir 
upphvetja þig til þolinmæbi vg leida þig í þab 
dftanb, ab þú getir ánægður verid med oll þan 

tilfelli, fem Þinn himneſki fadir lætur þér að 
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hondum bera, en þolinmæbin mun ekki efnúngið 
hjälpa þér til ab lifa í vinfeingi og ró vid alla 
menn og til ab. yfirvega og framkvgma allt hvad 
þú tefur þér fyrir hendur, med tilhlÿdilegri um 
hyggju og ánægju, - heldur mun hün og gjora 
jafnvel þan ſorgleguſtu tilfelli þér léttbær eba ab 
minnfta koſti þolanleg: - Dttaftu. þí. efti nokkra 
abra óluffu „enn þá -ftórfoftlegu og ſannkolludu, 
nefnilega: bins ffapara og velgjorara oͤncid, ert 
koſtadu ætið kapps um {bo ad lifa, ab þú æ viſs 
gerðir um bans miffun sg nädz hvad mun. þá 

annad geta ollad þér órófemi! hvad hriggt ed⸗ 
ur þjád þig? þær megnuſtu pinur eru effert,. 

því þær leida þig enn nær þeirri ánægju, ſem 
innifalin er í vidvarandi og óútmálanlegri, ſinn⸗ 
is tófemi. Hoad er fátæft, nema ekkert, hegar 
þú yfirvegar þann rifbóm, ſem gub hefur geymt 
þér í því komanda lifi? hvad er heimsins van 
virda, nema ekkert, þegar. þú yfirvegar þá: ær 

og velpokknun, fem þú odlaſt hjá gudi? hvad er 
lifid ſjälft, nema ekkert, þegar þú „jafnar því 

ſaman vid það fælufulla líf, fem þú átt í vend⸗ 
unt:d, himnum? já, daudinn fjálfur er ekkert, 
begar þú ert viſs um þab, ad hann „er byrjan 
til óenbanlegð og betra lifs. 
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Sugvefja. 
En — vor borgar réttur er á himnum; hvadan vér vænta 

um frelfaran8 drottins borð Sejú Kriſts; fem mun 

ummynda þann lífama, fem vér í peſsari vorri lega 

íngu berum; áð hann lifur verdi þeim — hann 

t býrð fínni hefur. Fil. 3. 

BE hverjum: begi mætti það vera fyrir vorum 

hugſkots ſjöÿnum, hverju vor náttúra er veik og 

vor likhami vanfer. Ekki er annars að vænta, 
ent að vér á ſtundum hriggjumſt af því, þar eb 
vér meigum álita þenna vorn náttúru veikleika, 
ſem helztu orſok vorra bágbornu lifsſtunda. Bor 
andi byr i boilikum likhama, fem nær því dag⸗ 
lega minnir oſs á, ab hann þé ekki annad enn 

brotlegt hreyfi, ſem í bag fá kunni áfall, en á 

morgun vera fallinn, - ellegar um Þvert óttaft 
meigi, ad þetta: hreyfi, undir eins og áfallið til 
ber; hrynji í grunn nidur. Svo opt ver end⸗ 
urnærum oſs með mat og drykki, ſoo opt, fem 
vér maͤttlauſir óffum oſs nadis, fvo opt, ſem 
vér finnum til nokkurs meins edur hjäningar, 

ſvo opt fáum ver nya advorun þar um, ab vér 
ſtulum gjora vſs reiðubúna til ab: yfirgefa þetta 
lif· Daudans fyriboda finnum sér hjá ſjälfum 

oſs, ſtundum meiri og ſtundum minni, en þann 
ig fínnum vér hann þó, ad vér miſsum þar vib, 
um mikinn hluta æfi vorrar, roͤſemi vora og 
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gledi. Gálin finnur Daglega til óþægilegleifa 

ſins famaftabar, og ófullfomlegleifa fínna krapta, 
og þar af rija ſvo óteljanlegar ſorgir, aähyggja 
og ooͤrbſemi. Ol hverju aumkunarverdar ſtepn⸗ 
ur værum vér efti, ef vér ekkert hefdum ab hugga 
Djó vid, á móti beſsum ſorglegu hlutum, etfert 
fem gæti gjört oſs rólega! “vér hefdum þá eind: 
fullt efni til ad taka komu ſerhvers dags me 
tárum og ſorg, en færaft af ſomu röͤſemi yfir 

vorra lifs ſtunda varanlegleifa, fem vér nú fær 
umft af því, hverſu ffammvínnt bad er. En 
vort áfigformlag er farfællra, þar ed vér £ gubó 
ótta finnum máttuga huggun á móti allskyns 
veikleika, og trufaſtan leibtoga á vorum uͤtlend⸗ 
ingffap. Petta gjorir oſs þá orugga vg óþræbba 

í ollum beim tilfelum, fem boda oſs daudann 
fyrifram, bared vor guds Ótti gefur oſs viſsa 
sort um annad fullkomnara og Betra fodurland. 
Peſsi guds ótti ſtyrkir oſs til ad bera med pol⸗ 
inmadi allar moͤtlætingar, um hoerjar máffe all⸗ 

margar ſjcilfum oſs kaun vg vera ab kenna, því 
bann fillsifðar „js um vors guds fodur færa 
leifa vg mättugu hjálp. Peſsi guds ótti hug⸗ 
hreyſtir oſs med ſaͤluhjälplegri von um. endur⸗ 
nyad vg dyrdlegt äſtand, ſem vér ventum oſs 
eptir þetta lif. Pegar þær fáru tilfinningar, fem 

vors veifa likhama áfigfomulag ollir oſs, orſaka 
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órófemi, og. oſs virdiſt allt hid jardneſta næfta 
hriggilegt, hofum sér annad peſsu til lettirs í 
huga vorum, fem reiknaſt má miklu gledilegra. 
Ver ſjäum í huganum oͤforgeingilegann likhama, 
fem vér. munum umſtipta fyrir þetta hrorlega 
veifa. hreyfi, eilift lif í {tab þefða ſtammvinna, 
sg fáluhjálplega uppriſu eptir þenna. tímanlega 
daudaz ad beſsi umſtipti ſeu ojs fyrirbúin, purf⸗ 
um vér efi ab leiða í getgätu nokkra, ekki ab 
vænta eba oͤſta oſs þeirra með noffurri efafemb; 
nei, nei, vér meigum álíta þan, jafnvel í beſsu 
lífi, „eins og nálæg, og hvad meira er, vér funn- 
um núþegar. fyrifram ad ſmakka og fínna þá 
ánægju her i lífi, fem fullsijðar um æbrí far⸗ 
ſald gefur ollum trüudum. Hverſu mikillega 

gjorir þá efti guds óttinn. líf vort yndislegt og 
„ rófamt?. {leppum því allri kvortun yfir. vors lifs 

meæbu og eymdum, et laͤtum bad miflu framar 
vera vora baglegu umhyggju, hvernig vér lifad 
fáum gubrætilega, ſoo sér lifa mættum. átægbir 
og luffulegir. -D gud! virdſtu ad tilreida oſs 
bar til med þínum göda anda og uppfylla beſsa 

vora hjartans oͤſt! xl bæenheyrdu þab nädar⸗ 

ſamlega, pü, fem aldrei fyrilitur hreinſtilnar bæn⸗ 
ir rettlaͤtra. Amen! 
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24. Hugvekja. 
Senn mér fánýtum glanfa gleyma, og gulls eign jarbar, 

metnað, lyft, af munni hjartans úff lát ſtreyma: 6 

gub pitt riki komi vift! undir eins og eg ävinn þab, 

audnaſt mer lika gott ſerhvad. 

A peſsari kvoldſtundu óffum vér oſs efalauſt 
rólegra, ánægbra og lukkulegra daga; og mörg 
büſund vorra mebbræbra ſameina fínar óffir meb 

oſs um þetta ſama. En — munn þó góðu dag⸗ 
arnir, er vér fso nefnum og ſoo áfaft óffum 
oſs, í raun réttri vera ſvo nytjamlegir fyrir oſs, 
fem sér hugſum? mun sjá hab ſpo heilfufamlegt, 
fem vér álítum, ab sera oldüngis fríir fyrir alle 
um lidunum og mótlætingum, en njóta allskon⸗ 
ar heimögæba, æru og fagnabar? hvers er allt 

þetta vert, þegar sér þó effi  unbir eins hofum 
ánægt finni? hvernig færi, ef oll peſsi heims⸗ 

gedi fnéru voru finni frá guds näd og vingun, 
og vorpudu sjó enn dypra í þá fordjorfun, fem 
ſtilningarvitin ſoo optlega ginna og leita: oſs í? 
og hvernig færi, ef þan. upprættu alla laungun 
úr hjartanu til vorrar fáluþjálpar anblegu gæba, 
alla tilfinningu af karleika guds, en uppfylltu 
vora ſälu þar á mót me boilikum girndum, 
fem ræna mættir oſs grundvalladri von um full⸗ 
fælu í eilifu lifi? hvernig færi, ef peſsir gödu 

bagar gjordu vort bjarta brambjamt, fylltu þab 
2 
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meb miffunarleyfi, ágirni og vellyft? þó fer þetta 
alloptaft þannig vg jardneſt gledi er æ hættuleg 
voru bjarta og vorri ſäluhjälp; því Tuffulegri, 
fem vér erum í útvortið Fringumftæbum, því fleiri 
freiftingum, því færri hættu erum sér undir⸗ 
orpnir; effert nema eitt fær hrifid oſs út af 
þefðari háffafemb, fem æ fylgir góðu dogunum; 
effi nema eitt er þab til, ſem fær varnad, ab 

vér verdum hverfi moödlauſir í mótgdngi, né b⸗— 
Iuffulegir í meblæti, og þetta býrmæta medal er 
fannur guds ótti; vid þetta mebal verba bæbi 
vorir góbit og vondu bagar oſs nytfamlegir, og 
peſsa gáfu, binn fáluhjálplega ótta, bidjum sér 

þin, miffunfami nábugi gud! ad fveifja og vid⸗ 
halda í oſs, þá erum vér fullviſsir um, ab allir 

hlutir verba oſs ab goͤdu. Gef ab þínn ótti 
fé æ lifandi og ſtadfaſtur í vorri ſälu, ſvo ab 
hún jafnan blýi þér, en efti fynbjamlegum girnba 
um! fennbú oſs ab meta férþvern hlut, fem oſs 
er þægur og fær, eptir maflegleifum, og láttu 
oſs albrei breyta ſoo óforfjállega, ad vér ſtipt⸗ 
um vorrar fálar velferð fyrir rifbóm, virdingar 

eba vellyſtz láttu ſtodun og umpeinkingu þejð 
oͤſhnilega vg eilífa, fvipta sjá ofmiklu bálæti á 

- þejðu fýnilega og ſtammvinna jarbneffa; láttu 
þær freiftingat, þem goͤdu bagarnir olla í þejðum 
heimi, albrei leida oſs afsrga, albrei ſpilla vorri 
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eilífu farjælb til ab odlaſt jardneſta, fallvalta 
hffuð Lättu þinn ótta afla oſs bleſsunar og 
gledi í vorum heilbrigdu og vanheilu dogum, i 
gledi og ſorgar dogum, í lifi og dauda; sér vil⸗ 
jum einkis oͤſta oſs ſerilagi, en virdſtu af náb 

ad gefa oſs bad, er oſs má fyri beztu serba. 
Med þafflæti viljum vér þyggja allt, fem þin 
milba fodurhond, útbýtir oſs. Audniſt oſs 

ab eins ab vardveita þinn ótta sg þína elffu í 
vorum björtum, meigum sér alls annars átt 
vera. 

æð, Hugvekja. 
Pared vér erum réttlátir fyrir trúna þá hofum vér frid 

vid gub, fyrir vorn Drottinn Jeſum Kriſt. Roͤm. 5. 

Min hvad áttum sér optar ad peinkja, enn um 
Sefú Kriſts færleita, af hverjum vér hofum ab 
vænta oſs allrar fáluþjálpar? til þvers ſtyldum 

vér optar hugſa enn til: þeirrar ævarandi fólu 
hjálpar, fem náb. vors guds lætur oſs vona? 
hvad fær fyrir voſs meir äridandi verið, enn ad 
vita sjö gefna fálu, ekki ad eind oͤdaudlega, held⸗ 
ur og þá, fem eptir þetta lif ſkal eiliflega ſam— 
einaſt gudi og njóta Lilifrar farfælbar hjá hon⸗ 

um? hvad getur framar hrært sort hjarta, enn 
yfirvegun  þefðarar farfælbar, hennar milla unnb- 
ſemd og ypparlegleika? ſamlikjum hennt vid þab, 

5* 
5 
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fen þér. á jordunni fallaft lukka og abgætum 
hverſu milla: yfirburdi beſsi eilífa farjælb hefur. 
Hoad fær framar haldid vorum girndum vg tile 

hneigingum í taumi enn þegar sér látum sjó 
einúngið lánga eptir beſsari óviðjafnanlegu lukku 
og ſtundum af fremſtu kroptum ab sblaft þejða 
fáluþjálp? getum vér náfsæmlega þeinft um allt 
þetta, án beſs ab upptendraſt af elſku vg bakk— 
látfemi til hans, fem er hofundur beſsara gæba, 
beſsarar ſäluhjälpar? ónei! þá fyrſt fáum sér 
fullfomlega fundid þab, hverju mikid lof og bakk— 
læti gubi, vors Jeſu Arifts fodur, ber, ſem hef 
ur blefðab oſs med allshättar andlegri bleſsun 
þeirra himneſku gæba fyrir Krift. Þá fyrft verd⸗ 
ur Sort bjarta réttilega hrært af Jeſü Kriſts o— 
umræbilega  færleifa, fem hefur med þvo býru 
serbi, hverfi með qulli né. filfti, heldur með fínu 
heilaga, býrmæta og ſaklauſa blödi, keypt og af⸗ 

rekad oſs  umffipti. á daudanum og forbæminga 
unni, fyrir lífið og fáluþjálpina, fem hann oſs 
útsegabi; þá munum sér og fá þafflátt og hlyd⸗ 
id bjarta, fyrir guds anda nädarſamlegu tilhlut⸗ 

un, ſem ér vill tilreida oſs med fínum guddoͤm⸗ 
lega krapti og neid, og gjora hæfilega til ab njóta 

þefð eilífa, líjðina. Petta er mjog ſvo áríðandi 
og naudſynleg æfing. fyrir ſerhvern kriſtinn, til 

ab komaſt í náfvæmari ſameiningu vid gud, ſem 

“ 
# 
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ſvo nábarjamlega allar hann til: fín og fínn“ 
ar fameiníngar. Þetta er þú. þálubjálplegafta 
ydja, fyrir hverja vér ætíð meir og meir funn- 
um ab ſameinaſt sorum  freljara, vegna hvers 
Færleifa vér serba munum eiliflega fælir. = Þetta 
er bor fanna Íuffa, ab vér ætíð látum ojs ftjórna 
af guds anba, fem æ leibir oſs til guds og hans 
náfsæmu fáluhjálplegu umgeingni, og kennir oſs 

æ meir og framar ad meta þá ſciluhjälp, ſem 
Jeſü Kriſts færleifi og näd vors himneſka fab: 
urs lofar oſs ad vænta: O! þú ſannleiksins 
andi! gef þú ojs náb til ad halda vorum baunk⸗ 
um ſifelt ſtadfoſtum vid beſsa häleitu hluti. 

Gjor þí vora. ſälu æ meir og framar vidſtila 
vid ſyndſamlegra girnda bond og tälſnorur, fem 
hingad til hafa {so leingi hamlad hennar fram— 
for til farſeldar og kenn oſs Ææ betur sg betur 

ab bekkja, hvad til vors fridar heyrir. Lät ekk— 
ert vera oſs meir äridandi, enn ad ſameinaſt 
gudi og eiliflega njóta hans nábar. Eins og 
vér nú í þetta fínn umgaungumſt gud, ſpo lát 
einnig bort hjarta framvegis honum helgad vera, 
hugſa til hans, óttaft og elſta hann umfram alla 
Hluti; þá erum vér viſsir um þá farjælb, fem 
eiliflega mun gleðja oſs hjá vorum: freljara í 
dÿrdinni. men! a 
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26. Hugvekja. 
Bid véttlátra mun ab: fognubi verða, en von an 

fyrirferft. - Ordskob. 10, 

Weſsi dagur, fem náð mins guds lét: mig af⸗ 
lifa er nýtt ſtig framm ab þeirri endalauſu eir 

lífð. Gt óútmálanlega farjælb, fem hann enn 
framar hefur akvardad mér, uppfyllir mína jálu 
meb brennandi laungun eptir ab verba hennar 
bluttafanbi. Hoverſu opt finnſt mér efti tíminn 
lángur? hverju opt hvarflar mér nú í bug v— 
þolinmóð laungun, af því eg enn þá etti fæ ab 

njóta þefsarar farfælbar. Enn þá hughreyſtir 
mig, enn þá upplífgar mig fá þánti, ab eg atid 
meir vg meir nálægift mitt mikla farjælBar tak⸗ 
mark. Ekli renni eg banka til daga eda ára, 
ſem eg lifad hefi, heldur tel eg timana og augna⸗ 
blikin, ſem eptir ern og enn hamla mér fullkom⸗ 
lega ad geta nálgaft minn Jeſumz; en — hverju 

gleður mitt bjarta fíg, ab tala þeirra fer odum 
minkandi. A morgun verð eg fluttur enn þá 

nar minu vonar tafmarti, já, vín hvert augna 
blif ſtyttiſt meir og meir þefði fjarlægð, þángab 
til lufsíns þann tímans punkt ab ber, ab mér 

audnaſt ab bera! eilíflega farſell. því ſkelfiſt þú 
þá, ſäla min! er þú minniſt bágbornu tímanna, 
fent enn þá mäſke biða þín? hverju fljótt munn 
þeir, effi frambjá lida? hverju þæg mun effi þeirra 
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endalykt, og hverſu innbæl verbur efti þeirra um⸗ 
bun? hrefstú þig upp til ab: bera þá meb ſtod⸗ 
uglyndiz allir mida þeir til þejð, ab látá mig 

á ſtundum fmán og sfjófn líba fyrir fíns nafns 
fafir! mín fála priſar hann, fem. gefib hefur mér 
orugga von um allt hvad eptir femur, þá miflu 
og glaðbærn von, ſem eingu mótlæti kvida þarf 
í þeirri komandi eilifd. Lättu nú og, lifnar 
fulli gud! þá miklu ſtyldu, ſem mér framvegis 
ber ab varbveita, Vera mér fífelt fyrir þjónum: 
lát mig albrei fefta þann karleika vid heiminn, 

eba nokkurn lut í heiminum, ab eg beſs Vegna 
gleymi þeim gæbum, fem mér eri geymb í kom⸗ 
andi eilifdz gjar þú mig viljugan og hæfilegar 
til ab afneita minni eigin gagnſemi, minni tóe 
femi og hegdum, minni ánægju vg drambſemi, 
þegar gylba ſkal ab fýna hugprÿdi og náúngáns 
færleifa, og æfa ſannkollud góbverf til þínnar 

Þjónuftu. , Þurfi minn bróbir hjálpar vid, serb 
eg ab flýta mér til bans, til beſs ab bjálpa hon⸗ 

um og álita míg lukkulegan, fdi eg peſs orkad; 

þó óvinur minn bafi afbrotid á móti mér, og 
jafnvel illt fínni gegn mér, gef mér famt, á 
gud! náð til ab fyrirgefa honum af bjarta vg 
meb nýum Selgjórníngum ab fannfæra hann um, 

ad einginn, nema já rettkriſtni, er ſoo hugprüd⸗ 
ur, ab hann umbuni illt med góbus gef mér í 
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ollum: athöfnum ad audſhna mig góban, kriſt⸗ 
inn mann, og lát mig í medlati eins vg í moöt⸗ 
læti, í bauba fem lífi, ſanna, ab eg kappkoſti ab 
sera mins Sefjú trúr eptirfylgjari og barn ming 
foðurð, ſem á þinmum er.  Rát enn framar 
ſannaſt á mér: að ſonn trü og gudhradſla ollu 
fremur gjört fína elffenbur verdugar, gödar vg 
farfælar manneffjur! 

æd. Hugvekija. 

Varpadu þinni áþyggiu uppá Drottinn, sg bann mun for: 

forga Þig, bann mun efti leyfa, ad fá véttláti æfr 
inlega liggi fallinn.  Gálm. 55. 

Dagurinn, fem vér lifad hofum í bag, er ný 
farnfæring beſs: ab gud, minn gadſturiki fabir, 
enn þá elffar mig sq virdir ſinnar kærlegu og 
nábugu. endurminningar. Þá eg renni þaunfe 
unum aptur til beſs umlidna, hsílifra undrunar⸗ 
verka bans karleika, og vidkvemu foðurlegn um⸗ 

hyggju, verd eg þá effi hvervetna var? hann ól 
onn fyrir mér, áður emt eg vard til, og hefur 

fífelt borið umhyggju fyrir minni velgeingni frá | 
byrjun míns lifs tilþefsa augnabliks. Oteljan— 
legir ern hang velgjorningar, og ónmræbilegur 
bans færleifi til mannanna barna. Hverſu mætti 
nú effi mitt bjarta hræeraſt sín þannig ab hugſa 
til bafa og yfirvega umlidnu tímana? hvílif upps 
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orfan fyrir mig, til ad vona, elſfta og þolinmób- 
lega lida? þú, á gud! ſem mer gjort hefur ſvo 
mikid gott hingad til, þú munt ſiſt yfirgefa mig 

hedanaf, og það er min orugga trú. Eg, fem 
í ſoo lángá tíma hefi verid forſorgadur af þér 
med olli góbu, mun ſiſt meduſama ábyggju bera 
fyrir begínum, fem femur á morgun. Þú hefur 

hingad til bjálpab mér í gegnum ſvo margar 
breyngingar, því mun eg ófvíbinn framvegis 
reiða mig uppá þína hjálp; þú hefur ſannfeert 
mig ſvo opt um þab, ab oll mín tilfelli og allt 
hvad mér metir, femur einúngis frá þér og 
ftjórnaft af þinni hond, eptir óenbanlegum viða 
bómi þínum og gadſtu, mér til bestas ffylbi eg 
þá vera óánægður meb hvad þú úthlutar mér? 
ffylbi eg mogla á móti þér? eg hefi fv opt ſjed, 
ab lýgi og fals hafa til ffammar ordid, og ad 
einuͤngis dygd og frómleifi fá ſtadiſt til enba, 
ſkyldi eg þá efti hata bakmalgi, en elffa 
breinffilni? þú hefur alltaf elſtad mig ſvo áftúb 
lega, ffylbi eg þá efti elffa þig. astur? þú hefur 
gefið mér lífið og allt hvad eg hefi, ſtyldi eg þá 
effi vera reidubuinn og viljugur til ad yfirgefa 
alla hluti fyrir þínar ſakir? þú hefur ſynt pig 
ſvo áftúblegar vid mig, ſkyldi eg þá vera hard— 
gedja víð bræbur mína? þú hefur fyrirgefid mér 
ſvo margfalbar og miflar ſyndir, ſtyldi eg þá effi 
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af bjarta fyrirgefa minum oͤvinum? á gubl þú, 
fem ért ſvo rifur af náb og mikill af miffun, 
þú, fem hefur útaufið yfir. mig -foð morgum vel⸗ 
gjörningum, þó eg fé óverbugur ab njóta þinn 
ar minnſtu náðar, þar eg á eingan hátt get þá 
aptur endurgoldid. O! láttu mig þó ab minnfta 
koſti efti vera óþafflátan fyrir þá, fbd eg efr 
lauſt megi gjöra mér þá. oͤhultu vom, ab þú á 
tilfomanbi tímanum viljir mínnaft mín, viljir vera 
minn hjálpar og verndari; þá munu þær ſtyld⸗ 
ur verða mér bæbi þægar vg léttar, ſem mér nú 
finnaft ordugar og oͤgedfeldar. Pegar eg ein⸗ 

úngis hefi bakklätt og hlydid hjarta til ab bera, 
er. það, hér í tímanum ab álita, ſem inngdnginn 

til beſs glebi og lofgjordar- ſaungs, þem eg á 

fíban í eilífðinni mun færa þér, fyrir alla þá 

náb og ómetanlegu velgjorninga, fem þú frá 
barnsbeini vg um alla mína æfi hefur mér ſoo 
fóburlega aubjýnt. * 

28. Sugvefja, 

Pó ſorg og ánauð ſffeldlig, ſam ferdiſt lífðíns dogum, eg 
glabur er, þvi, gud! veit þig gloggt fjá hvad min 

um hogum er fyrir beſtu, medu med mitt Þú regn= 

ir og. venur geð, í þínum ab þreya? álegum. 

Ð ſorgin færi sg mótlætið mæbi mig, vil eg 
þó vel ánægður vera, geti eg þóffnaft mínum 
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guði. Eg veit, þetta líf muni þó:enba taka, vg 
ab eg næ farſceld þjá. gubi þegar lifid þrýtur. 
Hoad hefur efti gub fyrir mig gjort, til þejð ab 
lada mig til fínt hverſu tíðum hefur hann efti 
bodid mér til ſin aptur ab fnúa frá fyrbunum? 
hverſu morgum hindrunum hefur hann efti burtu 
selt, til ab: gjara þann veg færar, á hverjum 
bann vildi mig framleida? aflar „þær nädarverk⸗ 
anir, fem hans andi framfsæmt hefur í minni 
fálu alla mína æfi, frá því eg já fyrjt heimsins ' 
ljóð, vóru effi annad enn uppsafningar, ſem veg⸗ 

leiða máttu míg enn nær gibi. Gá guddoͤm⸗ 
legi visdömur lét all þan tilfelli, fem vid mig 
framkomu, ftubla til þejs, ab eg leibbur yrði æ 
Íeingra fram á veginn til hans ſameiningar; 
en mäſke eg. efti til hálfs þetfi þenna guds 
velgjorning, þar eg efti ab fullu ſtynja fann ár 
kvardanir og tilgáng guds forfjónar, fem ſvo 
nábarjamlega vaklir yfir mer. En ef ad gud 
opnadi mín augu, þá mundi eg verda þef var, 

ab all mín lifs tilfelli ſtefna til ſannxar lukku 
fálar minnar; eg mundi þá Íæra ab þeffja, ab 
jafnvel fá: mótgángur, fent mér ab hondum ber, 
er effert munað enn mávar rif rädſtafan mins 
guds, ſoo eg enn framar ſameiniſt honum; eg 
mundi þá serba þefð var, ab margir tilburdir, 

lem eg álít ab vera léttvæg tilfelli og hendingar, 
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eru þan mebol, fem guds náb brúfar til ab gjöra 
enn greibari veg til betrunar míns bjarta; eg 
mundi þá fjá, ab min fæbing, lukka og eignir, 
mínar náttúrugájur og allt mitt äſtand, eru 

froptug medol til ab leiðbeina ſälu minni á guds 
vegs eg mundi þeffja, ab gud, á ſerhverju augna⸗ 
bliki míns lifs aubjónir mér ny og ný merti 

- bans míffunar. Stundum burthratt hann ein- 
hverri þínbrun minnar fáluþjálpar med nokkrum 

mifsir, fundum dempadi þann mínar tilhneg— 
íngar me einhverju þægilegu tilfelli; ſtundum 
gaf bann mér, meb einhverju gödu bæmi, taki— 
fært til alsarlegra hugleidinga, fundum uppvafti 
hann mina ſofandi ſamvitſtu með einhvers med⸗ 

brödurs haſtarlegum vidſkilnadi, í einu ordi: 
gud hefur allt víð mig gjört, og gjorir enn nú, 
til þefð ab braga mig frá heiminum til ſälu—⸗ 
Þjálplegrar ſameiningar vib*fig. En, hefur þá 
fá miffunfami gud feingid þad hjá mér fram: 

fyæmt, fem hans nädarfulli tilgángur míbabi til 
hefi eg. nokkud ſtipaſt lätid víð bendingar hans? 
er eg Daglega nær honum kominn? ö gud! hvad 
fæ eg dulid fyrir þér? þú þeffir mína fäſinnu vg 

mótþrón. Þú veitft hverſu eg mötſtadid hefi 
þíns anda verkunum. ver Dagur var hingad 

til ny ydrunar upphvatning fyrir mín, og þó 
brükadi eg bann einns vg bann verid hefdi ein“ 
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ber upphvatning til laſta. O gud! gakk efti í 
bón vid mig, og kref mig ekki til reiknings fyr⸗ 
ir þína medteknu velgjorninga og nädar verkan— 
ir, fem eg hefi misbrükad; haltu áfram ab upp“ 
vefja, þræra og fannfæra mig med þínum anbas 
lát mig ſifelt fjá og vidurkenna, hverju fodur— 
lega þú jafnan ladar mig til apturhvarfs til þín, 
og gef ad eg verda matti æ fújari og füſari þar 
til, þér æ hlydnari enn eg bíngab. til verið hefi, 
og ekki leingur ónýta sg forímá þína náb vid 
mig, med tilfinningarlegst sg þverúb. Leid mig 
á þínum vegum, sg varna mér frá því nokk— 
urntima bébanaf, ab vikja af þeim, ſpo eg ab 
lokunum odlaſt meigi þab eilifa og fælufulla lf, 

til hvers þinn færleifi í Jeſu Stj hefur mig 

áfvarbað. Amen! 

#0. Hugvekja. 
Lifið er flutt, Fenn minn gubl mér minum fvo verja dog⸗ 

um þér, ab tætifæri albrei neitt, ybju ffylbunnar frá 
fé fneybt: tid fú eittfinn mér fór: burt frá, fáft 
fíban.ei til bala má. 

Timinn er fluttur, og þvi fæ eg aldrei nógu 
vel íþugab og gætt ab færa mér hann í nyt 
Ætti eg enn fyri hondum ab lifa i hundrad ára 
old, þá væru fannffe þeir ílla brukudu hagar 
og augnablik efti nema litilsvirdi, fem mér bräd⸗ 
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lega Þættift, en nú eru mínir. bagar og ár á 
kvordud foo fá, ad alls effert af þeim miſsaſt 
má. Dragi eg frá ollum minum aldri þann 
tíma, fem eg verb ab brúfa til umhyggju fyrir 
likhamanum og minni velgeingni, hvad verður þá 
eptir af allri gfinni, ſem gudi og eilifdinni jé 
varid? og þó latſt eg efti vita til þvers eg brüka 
ffuli þan litid, ſem afgángs ers já, eg leita mér 

büſund bragda, til ab ftytta mér þejsa tíð. W! 
mig aumkunarverdan! því hefi eg ekki hugleidt, 
ab tín líf eins laung og mitt, fái efti bætt mér 
aptur þínn minnſta part af þeim tíma, hvern 

eg vanbrükad hefi. Hoernig get eg þá ifvg 
ſtuttu lifi feingid nokkurn tíma afgeings til lyfta 

inga og oͤnytſamlegra hluta? mun nokkur ſaka⸗ 

madur, fem var til dauda damdur sg átti ein⸗ 
úngið einn bag eptir ólijaban, á hverjum hann 
gæti nábar leitab, mundi þann hafa noffurn tíma 

afgángð, fem Hann. eyda meigi til ónýtis? ól 
hverju. fáfinna eg er! Dómurinn er Þegar fallinn 
um mið, eg á tínúngið eins dags freſt eptir, 
og beſsi dagur er mér til leidinda? eg eydi hon—⸗ 

um i bviliku þánfalegfi, með gjälifi, barndömleg— 

um og ónýlfanilegum athofnum, og leitaſt hvad 
meſt eg: get vid ab ſtytta hannz eg ſſje kvoldid 

koma, án beſs ab hafa brúfab þann bag, ſem 
gud hefur gefíb mér, odruviſi enn ſvo, ab eg 
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29. 

vann til enn byngri begningar. Hoernig fæ eg) 
ſagt, ab eg Hafi haft afgeings tíma þenna bag? 
$! hverju tíðin er ſtutt og mínar ffylbur ótelja 
anlegar, sg þó fann eg enn þá fos margar tón 
ſtundir á hverjum degi, á hverjum eg effert tóf 
mér fyrir ab ydja: enn þá lét eg lyftingar ſtytta 
mér tidina. Voldugi gud! þú, ſem einn üthlut⸗ 
ar tímum og augnablikum, hvernig mun ber 
gedjaſt ab hjá: mig bannig eyda minni tid, ſem 
er fuð ſtutt og þó ſoo mikilsverd? al eg ſkelf 
og titra! já meſti og bezti partur míns lifs er 

Þegar líbinn og tapaður, {fal eg enn þá ætla 
mér, ad eyda eind oͤnytſamlega því, fem eptir er 
baganna? {fal effert alvarlegt augnablik vera til 
í mínu lífi, nema. þab feinafta, fem endar þab? 
á gud! vardveittu mig frá þeirri óútmálanlega 

miflu óluffu; helga þú fjálfur þar fáu augnablif, 
fem eg enn þá lifa ſtal í þesum heimi, og gef 
mér náb til ab brúfa þar mér til fáluhjálpar. 
Peſsi dagur flytur mig nær gröfinni, á! hvad 
gilbi eg gjöra, ef eg viſsi mig eiga einungis eitt 
ſtig ójarib eptir af minni vegferdar⸗ reif“ ab 
grofinni? lát ſifelt vafa í huga minum þetta i⸗ 

hugaverda: bvab ef mér yrdi nuni burtu ſoipt, 
þver mundu þá mín kjor vera? eilifi gud! miſt- 
una þig yfir mig og gef þú mér þann visdöm, 
forfjállega ab endurkaupa þvert fsrjómab augna“ 
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blik, bar ed mín eilífu forlog ern þar unbir 

komin. 

30. Hugvekja. 
Pitt ord er vor hjartans gledi og huggan. er. 15, 

Wegar eg elffa gud sg Jeſum Kriſt, get eg í 
ollum lifs tilfelum hughrauſtur serib. vert, 
fem eg lít til beſs umlidna, beſs nærveranba ell- 

egar hins ófomna, ftyrfift eg í þeim áfetningi, 
ab sera þjá mínum endurlauſnara, ab hverjum 
einum eg vil mér halba. Eg fínn ab ſonnu, þá 
eg abgætt mitt umlidna líf, ab eg einnig varid 
hafi æfi minni í heimsins gjálífi vg til heimsins 
lyſtinga; en, hvilika huggun fínn eg þar hjá mit 
í þefðari forglegu enburminningu! eg get efti 

hugſad til þeirra umlidnu tímanna, án þejð und⸗ 

ir eind ad þaffa og þeffja alla þá segu, um 
hverja guds miſkunſemi hefur mig framleibt. 
Allſtadar hefti eg þá nábugu forfjón, fem gud 
hefur fyrir mér borið, jafnvel og þá, er eg enn 
gekk „á vondum villuftigum. Eg fannaft vid þær 

heimuglegu advaranir, með hverjum hann tidum 

kalladi mig til ad gæta ſtyldu minnar, sg med 

hvilikri gledi og huggun má þá effi mín þál upp⸗ 
fyllaſt? o gud! hverſu endalaus er þín miſtun—⸗ 

ſemi! má eg med ſpämanninum unbirtafa; þege 
ar eg er Sefú, Þyri trúna, ſameinadur, liggur 
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mér í léttu rumi hvad, fem adkemur og cigeing⸗ 
ur i beſsu lifi. Heimsins óftobugleifi, rangleeti 
og álag, fem er ſvo ſorglegt þeim, er elſta þann 
þénar meir til þefð, ad eg læri því betur ab 

bekkja, hverſu farſall eg er, fem útsalib hefi mér 

annan herra = enn heiminns en: þó buggaft eg 
enn þá meir víð umþeinfíngu þejð, ſem eptirkom⸗ 
anbi er. Eg: bíð þeirrar: fælu sonar vg. þefð 
Iuffulega augnablifð, þá eg inntakaſt mun í þeirra 
himneſtu herſveita famfélag, aptur ſameinaſt bræbr- 
um minum, ſem eg mísft hefi á jordunni og o— 
daudlegum gudi fjálfums eg kannaſt þá: vid það, 
ad bö eg hafni því, ſem nerverandi er, tapa ég 
þó eingu, þareð allt: þetta“ jarbneffa mun: eptir 
fá líbin augnablif horfið, og þær þreyngingar, 
fem eg hefi lidid, meiga efti koma í noffurn 
ſamjofnud vid þá dyrd, fem mér er fyrirbúin í 
bimnímim. Eg veit og. má ſanna: ad nálægir 
Hlutir hverja i burtu ffynbilega, ern . efti beſs 
verdir ab nokkur telji þá, eptir ára eda jafnvel 
100 ára tolu, þó ſpo leingi audnaſt matti ab 
njóta þeirra.  D! því hefi eg efti fyrri latid 

mig leida af Hef ſtjörnun, ſvo eg odlaſt mætti 
Þejsa fælu? því hefi eg efti leitad peſsarar ſam⸗ 
einingar vid minn endurlauſnara til ab gjora hid 
umlidna, nálæga og eptirkomanda mer audveld⸗ 
ara? ælflýttu þér, ſeila min! vid enda beſsa 

6 
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bagð, ab vinga þig. vid þinn: gud, hvers náb og 
gæbffa mun gjora, ab allt: verdur þér gott og 
gledilegt. Elit þú af þér, bonbin, fem enn þá 
binda þig vid jordina, sg kom ſidan ab nota þér 
þan gæbi, fem Jeſüs býður! þú fyllift, ab von- 

um, óróa, þegar þú minnift þinna drÿgdu bernſtu⸗ 
brota; hverſu mikla madu orſakar þér efti þjón - 
nálægra eymda þér í heimi? hverſu mifillar á“ 
hyggju valba þér ekki umbeinking þinna komandi 

tilfella, og: hverfu forglegir serba effi við: allt 
þetta þínir bagar? á! léttu nú á þér býrbinni, 
og leitaðu fólu þinni; rófembar hjá Sejús já, 
leitadu fyrirgefningar hjá honum á binum fromdu 
fynbum, glebi þjá honum á nálægri tíð, og þálur 

hjálplegrar sonar fyrir komandi tímana! 

Hugvekja. 
Poͤ ſamtok gjordu bínin, haf og haudur mér til ama, 

bættum flæbi eg umſpenntur af, og ógn hels í bili 

ſama, en heimur allur hvirfi mér, herra gud! ſamt 

eg. treyſti þér, öttaſt fár ekkert framar. 

Bú náð og miſtun ming guds, fem sarbseitir 

mig og Hefur hingad til vakad yfir minum bóga 
um, uppfyllir tí mitt bjarta med djorfüng og 

truͤnadar trauſti. Þet ffylbi eg: efa um hans 
handleidſſu, bared férþser Dagurinn, já,. ſerhvert 

augnablik mins líf; fónir mér aubfjónnleguftn 
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meri hans síðbótð, almattið og gæbffu? nei! 
eg fæ efti annað enn ihugad oͤkomnu tímana með 
því trúarzoruggafta hjarta, pared fá ſami alviſt 
og naͤdugi herra ræbur fyrir þeim, þem audſyndi 

fig mér. {vo dyrdlegan á umlidna tímanum. 

Esg veit því fyrífram, ab þver ófominn bagur 
mun gefa mér nýar fannfæringar hans nábugu 
forſorgunar fyrir mér; eg mun framsegið Í- 
fyíbinn vona meiga, ab fínna hann sera bann 
fama milbirifa velgjarara, fem ánægjanlega veit 
ir mér allt hið goͤda. Hann mun leida mig á 

þeim vegi, fem mín fávítffa og breiſkleiki varna 
mer amtarð ab gänga; bann mum fnúa frá mér 

þeim haſtaſemdum, ſem frambegið munu mæta 
mér á minni pilagrims⸗reiſuz þann mun bæta 
Þann ſtort, fem fylgir jafnan mínu áfígtomu- 
lagi z barn mun framhalda þeirri umhyggju og 
Kærleifa, fem bann hefur byrið fyrir mér allt 
frá móburlífi, hann hefur albrei afldtid ab vera 
minnt guð og bjálparis máttur og yfirburdir hans 
guddomlegu veru og fannleifi- bans fyrirheita 
gefa mér þá óejanlegultu fullviſsu um allt betta; 
eg veit bann og ab vera minn milbirifa gud, og 
mitt hjarta gleður ſig af þvt ad þann ſvo füs⸗ 
lega hjálpar mér. Eg vil því priſa þig, minn 
guð! þef ab þú gjörir fs vel sið mig; ert eg 
veit og — ab fí komandi tíb Vefur mér 

6* 



„ mtótlætingar búnar vg ab eg hér eptir efi held⸗ 
ur mun frí berba fyrir ollum þjáningum. Sá, 
eg yrdi einn medal þeirra olukkuleguſtu mann: 
ffepna, ef effert mætti mér þab, ſem feingi lætt 
ab mína brambfemi, ſtodvad mitt öſtoduglyndi 
og hrært mitt hjarta til ab feppaft eptir betri 
og varanlegri gæbum. Pu munt því best fjá 
og áfvarba mér ab, fem mér er naubjynlegt 
og fyrir bestu, minn guð! vg á ſtundum, vegna 
minnar ſonnu velferdar, fjá hentugaſt ab ſtraffa 
og audmykja mig; en eg bid big af ollu minu 
hjarta, ab þú virdiſt ad gefa mér bolinmadi, 

von vg huggun, til ab mebtafa og {vo hið öged⸗ 
felba af þínum fodurhondum, og fannaft sið þinn 
aæbffufulla tilgáng í ollu því þú gjarir. Viſsu— 

lega muntu einnig í mótlætinganna ſkamti hondla 
miflu nábarfamlegar vid mig, enn eg verdſtulda, 
og effi leggja á mig færri þjáningar, enn eg 

fæ.borið; eg bil því aubmjúfur sona á þig sg 
slbúngis afhenda mig þinni gæbffu og náb fyrir 
Sejúm Kriſt. O! minn gud! þú, fem enn þá 
albrei létft noffurn þann til ſtammar serba, fem 

ſett Hefur fitt trauſt á þig, láttu mig og já ab 
reyna trúarinnar fáluþjálplegu verfanir, og fínna 

hverju lukkulegur fá er, fem má. sona á þig, og 

afhenda ſig með fullu. trúnabartraufti ä þitt 
vald. Ég. fel mig nú á: beſsari ſtundu . þinni 

l 
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trúfoftu seglin í öllum tilfellum. - Osab get“ 

ur mér illt mætt, ef þí ad eing ett minn gub 
og minn frelſari? hvad hefi eg ab hradaſt, fértú 
ad eins mitt trauſt og hali? 

22. Hugvekja. 
Því fár þinn veg nú, þú heimur fallvalti og hefd þin ós 

trú! eg fný bug tíl himins og hann funda á, til 

berra mins Sefú, minn freljara? ab fjá; þar hjä 

þeim ütvoldu hann hét og bjó mér =, vift fjálfum 

meb fér:,; á s 

Vor borgarrettur, vor von og vor áfsarbabá 
eilifa viſtarvera er á himnum; ab hugſa bäng⸗ 

ab heim, daglega meir og meir ab fannfæraft 
Hér um, og þefð vegna minna ab meta það jarb- 
neffa, þab er vor ffylba á meban vér búum á 
þefsari jordu. Gud hefur því allopt gjort oſs 
famaftabinn þér ſoo ordugan, ad vor umſorgun 
og þánfar dragaſt ſtyldu frá heiminum til him— 
inging; ab vér fíft gjorum oſs í lund, ad vér 

hafa unnum eins mifla gleði og unadſemd hér, 

eins og vér þar á ſidan vænta meigum. Peg— 
ar daudinn loksins ber ab byrum hjá. oſs og vér 
ſtulum rädſtafa voru húsi, verður allt þetta jarbz 
neffa lítilsverbt og fánýtara enn nú í vorum 

augum. Allt það vér mikils hofum metíb í þefsu 
lífi, mun oſs þá fónaft, ſem einkisvert, en Mitt 

* 
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þar á móti, fem: vér hofum lítils meti, verður 
oſs fvo býrmeætt, ab. vér þá bæmum þab verðr í 
ſtuldad hafa allan vorn færleifa, allan vorn 
aldur. Ef ab vér adgetum þetta, nú á medan 
vér erum beilir heilſu, yrðum vér betur þar um 
fannfærdir, hverſu fánýtt þetta líf er. Ef ab 

sér réttilega hugleiddum himinsins farſeld, mundu 
oſs viſt minna verdar álítaft egmbir og armeda 
þefsa lifs. Ef ab vér réttilega yfirvegum, ab 
oſs er hér ætlud vera einúngið um ſtutta ſtund, 
og vér tímanlega meigum búa oſs undir vora 
burtfor til beſs bimneffa fodurlands, þá mundi 
oſs ekki gánga ſoo nærri ab þola litinn mötguſt 
og ordugleika á ferdinni, ſoo fem hitt, ab miſsa 
alla hegd og gledi þá hedan alkomnir erum. 

(Ef sér: yduglega hugsum úti, til hvers gud eink— 
anlega ſetti oſs þér á jordu, þá mundum vér - 

gladir og feigins huga, framtvæma fóo  mifib 
„gott, fem sjá mogulegt væri í þejsu ſtutta lífi. 
Ef vér einúngis vildum meta himnanna farjælb 
ad hálfu leiti víð bad, þem hún „er í taum og 

verit, þá munbum vér fannlega meira vilja til 
hennar vinna. Svo opt, ſem vér ihugudum 
himinsins vegſemd, mættum vér fannfæraft um 
vort feinlæti til þefð góba, og um. heimsins ós 

fullkomlegleika. O gud! fyrjt þér þófnaft hefur 
að Íeingja vort lif allt bíngab til, ſoo gef oſs 
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nú ndb til ad yfirvega, ad ver ſnarlega meigum 
hedan halda, sg ab vor velferd er undir því kom⸗ 
in, hvernig vér erum undir peſsa burtfor bun⸗ 
ir; laͤt oſs upphvetjaſt af voninni um þan dyrd⸗ 
legu laun, fem þú hefur heitid oſs, ef vér: ab 
eins oͤtraudir keppumſt eptir eilifdinni og hennar 

farſceld,. O! ad vér megnudum ab framfbæma 
binn vilja með eins mikilli gledi og: þeir fælir 
„anbar, eínglarnir, fem ffoba þitt auglitl ól ad 
himinsins umbugfan mætti vefja alla bora lifs 
og {ólar frapta, og gefa oſs æ meiri. og „meiri > 
laungun og ſtyrk til bygbanna æfingar! láttu bad 

sera vora einuſtu ſtodugn äſtundun, ad gjoraſt 
verdugir til ab. ná þeirri þálubjálp, fem oſs er í 
himninum áfsorbub; þefða ſtulum vér einuümgis 
oͤſta, þar við ſtulu vorir bänkar ſtemta ſer, og 
þetta á og má: vera vort ſtoduga mark og: mid, 

frá hverju eingir jarbneffir hlutir fá oſs fnúib. 

Þannig. ſkal vor umgeingni sera á þínum, 
hvadan vér væntum vors brottins og freljara 
Sefú Kriſts, ſem mun ummynda þann likhama, 

er ver í beſsari vorri lægingu berum, ad hann 

lífur verdi þeim. likhama, þann: í dyrd fínni hef 
ur, með. bans volduga krapti, fem alla hluti 
kann ſer áð ina. ab gjöra. 
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33. Sugvefja. 

Hoerſu gott, fem. lífib er, barir þab bö efti nema ftutta 

ftunb, fegir Syrak. 41. 

Heilbrigdi, rikdomur, virdingar og äſtſceld, ern 
þan gæbi, fem allir í tímanum óffa ſer ad eign⸗ 
aft, og ef vér viſsum þeirra fleſtu manna bæna ' 

innihald á beſsu kvoldi, mundu þefsir hlutir sera 

helsta efnið af óffum þeirra. Þegar eg með at: 

hygli prófa ſjälfan mig, fínn eg einnig laung⸗ 

ut eptir: heilbrigbi, rikdömi, virdingum og vin⸗ 
ſtkap i bjarta, mínu. Peſsa laungun er ekki ab 
laſta, en mætti eg ad eins velja réttu medolin 
til ad ná beſsum gæbum, silbi eg einúngis bíbja 
gub um býgbugt hjarta, þá mundu all beſsi gæbi 
hvad viſsaſt verbn min eign, bvi ad guds ótti 
er vegurinn á hverjum eg suma. má ab odlaſt 
heilſu, rikdom, virdingu og áftjæld. Ef eg er 
rettſtikkadur fyrir gudi, máreg helzt sænta mér 
heilbrigdi og länglifis, því þá æji eg þær dygdir, 
fem vidhalda meiga beilju minnt; þá forbaft eg 

leftt, fem ftytta mina baga. Ef eg gudhradſlunga 
elffn, þá mun mig ſiſt rildom vanta. þá mun 
gud fýra minum athofnum með fínni ſerlegu og 
milbirífu forfjún, Þlejsa min fyrirtæti, og láta 

minar. gjörðir farfællegá lukkaſt, og bo eg næði 
effi miklu rikidemi, mundi þó gudhradslan gefa 
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mér ánægt bjarta, "át hvers rikdoͤmur yrdi mér 
einúngis byrdarauki, og áftanb mitt eingu bol⸗ 
anlegra. Sé eg dygdugur, þá verb eg bæbi 
virdtur og vel metinn; ſerhver, ſem elffar rábe 

vandt framferbi, mun nota og Virða mig mikils, 
og Yrði þetta: meir enn fullkomid jafnvægi á móti 
þeirri vanvirdu, ſem eg ſaklaus líta kynni af ó- 
gudlegum. Elffi eg gud með hjartans. einlægni, 
mun mig albrei vini vanta; því þá mun eg ætib 
finna þá víni, þem með einlegum færleifa og 
hreinn bjarta verda mér unnandi, og greida 

Úr mínum vandredum, eins og þan væru þeirra 
eigin. - Eú er því férlegafta  óff mín á þejsu 
kvoldi, ab eg verda meigi gudhraddur og dygd⸗ 
ugur og audniſt mér það, beft eg allt. Því 
gubþræbbari fem eg er, þvi-rólegri, ánægbari 
ug Íuffulegri mun eg verða, effert mun eg fyre 

ir þad miſsa af því, fem heimsins born feppaft 
ſvo áfajt eptir, og efti ffal mig eptir því länga, 
bared eg á betri audlegd; heilbrigdi minnar 
ſälar mun og. gjora mér likhamans ſſükdöma 
lettari og bolaulegri; guds náðar rikdomur mun 
upporfa mig, þegar ütvortis ſkortur þreyngir abs 
ab vita mig gudi færar, og honum um mig 
hugað, mun gjöra mig glabfinna, þó heimurinn 
ſnüi vid mér bakinu, og vegna fullviſsu um guds 

og Sefú færleifa, mun eg þolgóbur umbera, þó 
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vinirnir bregbift mér.. Eg verb: því ab ollu leiti, 
sg i ollum fríngumftæbum farjæll, hafi eg. gud⸗ 
bræbíluna til ab bera. Ad eg meigt gudhrædd⸗ 
ur verða, ffal þvi mín ínnilegafta bæn á beſsa 
dags kvoldi. 

34. Hugvekja. 
Drottinn guð er fól og ſtjoldur, drottinn gefur náb og 

heidur, þann mun elti láta þá vanta neitt gott, fem 

á bann vona. Gálm. 84. 

Pegar eg yfirvegag hvad guð er, og hvad eg 

er, þá matti jú umpeinking uppsefja hjá mér 
þá bjápuftu lotningu. - Eg gæti þá efi annad 
emt nálægt mig gudi með, tiljínnanleguftu ihug⸗ 
ur minnar eymbar og óbæfilegleifa til alls ens 

goöda, og þetta er lifa segurinn, á hverjum eg 
fínna mun náð hjá gudi. I beſsu äſigkomu—⸗ 
lagi mun eg honum þóffnanlegur sera, þegar eg 

lært hefi ab. þeffja mig fjáljan og audmykja mig 
fyrir hans dyrdlegu hátign; mín sejælb og eymd⸗ 
arffapur mun ab ſonnu því olla, ab eg valla 
byrfift ab upplypta minum augum til þefðarar 

hátignar, em bans augu munu því heldur líta 

gjar til min, ſem eg eptir. hans bodi, og. bæmi 
mins. Sejú er fannaubmjúlari3 þannig á mig 

kominn mun eg óhultur og glabur soga ab nár 
lægjaft gud. - Min gubsþjónufta, þá virdingar⸗ 

* 
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fullt. óttt, fem eg ber fyrir honum í trúnni, meb 
tilfinningu ſjalfs mins eymbar og óverbugleifa, 
mun honum viſt hægari, enn þótt oll veroldin 
færbi honum bégómleg brenni offur. Min Þæn 
mun vifðulega þreyngja ſer ab hans selbisftóli, 
og hræra. hann til ad gjara mig: þluttafanbi í 
hans nábarfullu fyrirbeitum. Hann, þem heyrir 
bænir þeirra vejælu og hjálpar þeim, fem hafa 
Hoffvan og  aubmjúfar anda, mun efalauſt 
heyra mina bæn, og flýta fér ab hjálpa og miſk⸗ 
una mér, bann mun effi forſmä mítt fundur“ 
framið og ängrädt hjarta, ekki minnaft minna 

ſynda, heldur láta þær frá. fínum augum burt 
hverja ein og {fg fyrir vindi; á þeirri vondu 
tíb, á ángiftar, neybar og hormünganna begi, 

ſtal eg viſt soga ab nálægja mig til ans í hverju, 
fem ab hondum ber3 já, í daudans ſiduſtu ab= 

ſökn ſkal eg óbultur og óþræbbur voga til hans 
ab flya; þegar mér hvergi í heiminum er leing⸗ 
ur vært, ſtal eg dyrfaſt ab leyta hælis hjá min: 

um Sejú og med hans frapti og adſtod ſigra 
þenna fíbafta bbin. O minn gud! Fenn mér ab 
serba fann-aubmjúfur, þú ert mikill og yfir alla 
Hluti upphafinn, en eg er effert; þú ert eilífur 
og gtid hinn fami, þín ár fá eingar enda, ert 
mín tilvera á þefðari jorbu er eins og einn bags 
ur og líf mitt lift ſtuggg. O guð! kenn þú 
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mér ad fjá og belkja, ab eg er alls effert og ab - 
eg hefi serbjfulbab daudann vegna minna mörgu 
ſynda. An þín fraimgeing eg í megnri blindni 
og fávitffu, en fje efti þína reibi gegn ſyndum 

minum, fyrt hverrt eg mundi þó eiliflega kortyn⸗ 

aſt; mín augu fá efti heldur hættuna fjóð, er 
eg fvegma í, fem er: ab eg líða kynni eilífa fmán 
og vanvyrdu, ſem verdſkuldud endalok minnar 

drambſemi, nema þú, med þinum göda anda 

virdiſt ad viſa mér veg til ſannrar audmyktar 
og líttllæffunar fjáljá mins.  2Æ! hverju leingi 
mun eg eit tófa villtur frá þeim ſanna aud— 

mýftar segi? hverju leingi álíta mig fullſterk— 
an, enn þótt eg þé ſtaddur í mifilli eymd, hverja 
eg hverfi hugleidi né þefti? nær mun þitt nábe 
ar. ljós, eilíft ljófanna fabir! fá algjarlega burt 

rymt þejðu mirkri og fäſinnu úr bjarta minu? 
fjá, ó gud! míg lángar nú til ab tata þenna 
farfælbar veg; vera -þú þanna audmykt þjá. mér, 
ſoo eg meigi þér þófnaft, þei eg. er brotlegur 

ſyndari, fem hefi ffurt á beirri hröſun, er fyri 

per gylbir. Bertú mér jafnan nábugur og láttu 

þitt ord lyſa mér og kenna mér þín réttinbi! 

Hugvekja. 
Mitt athvarf er til guds; vonid á bann alla — gott 

félf! Eálm, 62. 
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Hoad fær oſs ángiftar ollad, þegar vér babdi 
i tilliti til þej nálæga og hins ófomna, getum 

haft þá. oruggu bon: ab all vor velferð: þér í lífi 
fé í hondum vors guds? hann þeffir allar vor⸗ 
ar þreyngingar, vg hefur nóg medol til ab frelja 

„Bjó frá þeim. Hanus miffunjemi mun ekki neita 
oſs neind þejð, fem í rann og réttri veru er 
ojs þénanlegt? hvi ſtyldum vér {etja vort trauſt 
á mennina, fem eru eins brigbulir og fú hjálp, 
er bér bæntum af þeim? boi ſkyldum vér eyda 
börum dogum í þejða lifs forgum þareb vör 
lukka er í hendi vors guds, ſem hefur þegar ár 
kvardad fyrifram þann tíma, er vér ffulum henn: 
ar njóta, hverju leingi hún vara. {fuli-og verda 

oſs til gledi? vona þú einúngið á hann, mín fáll 
og afhendtu þig bans vífu og nädugu ſtjörnun, 
fem bet fjer fyrir ollu; hverfur kvidafullir serba 

um ver efti tíðum, þá vér lítum til: beſs ófomna? 
hverfur margar og þúngbærar snauðir eru oſs 

kannſke búnar á efri dogum, þegar vér verbunt 
gráþærbir og, gamlir? mäſke þeir vinirnir, fem 
nr eru vor huggan, yfirgefi oſs þá; máfte lága 
vinnur og ſträngur fjúfbómur nidurbrjoöti þá 
heilſu vora; mäſke fátætt, forakt eda onnur eymd 
verdi hlutfall vorra ófomnu daga. O þú vrvant⸗ 
ingarſama hjarta! til hvers ſtulu beſsar harma⸗ 
tölur. og ſorgir, bared allt þab, fem á komandi 
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tímanum mæta ſtal þér, ftenbur efti í þínum 
hondum? hann, fem ſtjörnar allra manna lukku— 
fjórum á jordunni, bann hefur og áfsarðab bin, 
og Ívernig máttu vænta þér annars af þíns 
milda foburð hendi enn: beſs, fem í ſannleika er 
þér nytſamlegt? og þó ab síð þig fynnu nú 

framvegis þvílíf tilpelli fram ab koma, þem væru 
þér óþægileg, eru þan þó nytjamleg, ſvo fem þér 

cikvordud af þíns begta fodurs visdömsfulla tile 

gánai, vg hvad munu þig ſtoda kvidafullar hugs 
anir? hvert: muni þær meiga binum eymdum 
aptra, fem þú áleingbar þytift fyriſjci, ellegar 
gjora þær fjáljum þér léttbærari enn þær. ann: 
arð verda kynnu? fel þínum gudi alla ófomtta 

tíma, vg þan lukku fjor, fem þér eru áfsorbub, 
eru þér best og fáluhjálpleguft3 en berir þú enn 
nokkra cihyggju fyrir ófomna tímanum, þá hugs⸗ 
adu einkanlega til daudans, til grafarinnar og 
doͤmsins; leitadu þeirrar lukku, fem varanleg er, 
midt i þejðum umbreytingum, og veldu þá vegu, 
ſem leida þig til hennar, því jafnvel í peſsu til⸗ 
liti hefur þinn fadir borid umonnun fyrir þér; 
hann hefur äkvardad þér  farfælan odaudleg⸗ 

leifa, látib þinn endurlauſnara afreka þér eilífa 
glediz lifdu þar fyrir eind: og ſoͤmir þeirri manns 

eſtju, fem á dyra luffn í vændum; lifnu í trú á 
Jeſü og í voninni um fæla óbaublegleifa; * þá 
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um jafnvel eingin hormüngafull ófomin tíð hafa 
neitt óttalegt ad ffelfa þig með. O gub! þú, 
fem hefur gefid oſs lífið, vér bokkum þér af hjarta 
þá huggun, ab vor lukka í þejðum og. hinum ú2 
komna heimi ftendur í þínum hondum, ſvo vor 

fála þarf framar eingu ab kvida; þú munt uͤt⸗ 
hluta oſs ſpo miflu, fem nægir til vorrar naud⸗ 
þurftar hvern bags allt viljum vér mebtafa af 
þinni hendiz eing þann mótlætinga bifar, fem þú 
fannt ab oſs rétta, viljum vér ánægbir medtaka; 
sér viljum breffa hann og fegja meb vorum Sefú: 
verði þinni vilji? med þejðum ájetningi viljum 
vér áfram halda vorri pílagrímsferð, þú munt 
on, vor gud! ä komandi dogum vors lifs vera 
vor gud og frelſariz vér hughreyſtum oſs vid 
bina óenbanlegu góbgirni, því þú munt allt vel 
vid oſs gjöra. 

36. Hugvekja. 
Minnſt' á grof þina midt í gledi. — — 

Hoer einn bagur, fem: yfir oſs kemur, leidir 
oſs nær. baubanum, grofinni og eilifdinni, og 
hver veit nema einhver aj oſs fé, án. beſs þons 
um formi það nú til hugar, þegar framftíginn á. 
Þann grafar „ baffa, fem eptir lítinn tíma alltaf - 
mu hylja hans likhama til ens fíbafta bagð3 - 
few mikid vitum ber med viſsu: ad því fleiri baga 
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vér lifum, bvi meir nálægjumft sér lifsins kvold⸗ 
ſtundu. Ver fáum þejð ekki duliſt, ad fá þánti 
fyllir oſs ſorg vg püngſinni, ad vera nálægur 
daudanum, grofinni og eilifdinni. O gud! hverfi 
markverdt er ojs ekki þetta? vér þurfum efti ef 

aſt um, ab þab í tann réttri nálægift oſs, en um 

þitt. efumſt bér: hvert vér erum jvo á ojs fomne 
ir, ad sér med gledi og góbri von vogum ad 
renna augum vorum till beſsaz pvi ef ab já 
yfirvofandi daudi og þú allenálæga eilifd efti eiga 

ab ſkelfa oſs um of, verðum sér ab nälagjaſt 
þig, ó vor gud! em vor ſamvitſka, þetta hátale 
anbi, einhlyta vitni í ſjcilfum oſs, ber fram, “ab 
vér enn: þá féum lángt frá þér, og ab vér matt 
um verða eilfflega áluffulegir, ef sér nú særum 

ſoo nálægir daudanum, ab einkis freſts eba frír 
ſtundar bæri nú framar ab vænta. En ef sér 

nú í bag hofum í fíbafta fínni fjeð Dagsins ljós 
hér í heiminum, og. ef vér nú í fíbafta fínni 
þeinftum hér til þín, á vor guð! ef daudinn apt⸗ 
urlyftt vorum vorum mibt í þef vér nú erum ab 
bidja þig, ug ſidaſta ordid, fem sér tolum á peſs⸗ 
arí ſtundu, yrdi hid ſidaſta í beſsu lífi. D gubl 

hverſu mjog bloffrar oſs þejsi þánti, og hverſu 

aubselblega má þó effi hann og þefsí tilgáta upp⸗ 
fyllaft? því, nerſta fjótur er allopt bansænn 
„fjúfbómur ab búa um ſig i mannlegu þolbi, ſem 
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ber ætíib nög dauda tilefni i ſjcilfu ſer. Og 
hverſu morg haſtarleg tilfelli, fem lítil. fýnaft, 

- geta þar ad auki gjort enda á peſsu fallvalta 
lifir einüngis ein hættuleg bilta, einn ſvala⸗drykk⸗ 
úr, ſnogglega teygabur, einungis ein má æð, þem 
hrokkva fann innvortis i likhamanum, geta: þefa 
vllad, ab lifsvokvarnir miſsa ordulega ráð, og 
þí er ſtrax vor daudi og vor domur fyrir hond⸗ 
um. * 9 þejdart einu, ſtundu — eptir þvi, ſem 
reifnab er ab vidberi rá ſerhverri klukku⸗ſtundu —- 
„sæta 4000 manteffjur i heiminum ſins fíbafta 
vidſtilnadar og kvedja ad fullu betta lif; mun 
feb ekki meiga fff, ab einhver vor äſtvinur, ein⸗ 
hver af oſs ſjälfum jé nú í beſsari tolu? en þótt 
nú allar þejðar tilgátur brigduſt, er pad þó 
vilt, ad daudinn kann ad yfirfalla oſs á þeirri 
ſtundu, er sér minnſt sæntum háns tilkomu og 
vér mäſke belgt væntum og oͤſtum oſs ens leingſta 
lifa. Peſsi obiſsa um daudaus nälagdſtal 
kenna oſs bann visdom, ab hugſa gtid til daud⸗ 
ans og hans. tilhugsan minna oſs ſifellt á þá 
naudſyn, „ab búa oſs, fem best, undir hann. Poi 

ſtyldum ver (lá, á: freſt beſeu {yo mjog äridanda 
verki, hared undandrätturinn er ſvo hattulegur, 

et oͤkomni timinn oͤviſs? nt á heſsu augnabliki, 
ä meðan sér enn þá heyrum, enn þá ſjäum, enn 
Þá finnum, viljum sér flýta vorri betrun, enn þá 

“ 7 
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er hún audveld, en hverſu ordug mun him efti 
serba oſs, Þegar sét erum gamlir ordnir í vor⸗ 
um ſyndum? enn þá hofum ver Frapta til ab i⸗ 
huga vort apturhvarf, en hverſu miklu þýngri 
medu mun þetta þá etfi koſta, er fjúfbómar og 
ellínnar *þúngi hafa kraptana veitt, eba jafnvel 
feipt oſs beim? enn þá er oſs audid ab fara 
bagbatnandi og audſyna fonarlega  ávartu vors 
apturhvarfs; en þejðarar gledi og heilla meigum 
vér aͤn vera, ef ver fyrſt á daudaſtundunni for⸗ 
um ad ſnua oſs til guds. Petta augnablik er 

enn i voru valdi, en Hvert hid ófomna verdur 
bad, er mjog ovviſt. O gud! Icit oſs vislega 
brífa þetta augnablik, og gef bü sjö náð til ab 

þeinfja ſoo alvarlega um þetta efni alla vora 
æfi, ſem vér nú látumft þeinfja.. áttu sjó nár 
lægjaft þig meir og meir, þá liggur oſs í léttu 
rúmi nær helst daudinn  nálægijt: oſs, * því sér 
munum vid bans tilkomu nálaaft vora fálubjálp. 

a2. Sugvefja. 
Ef ab þér gjorib gott og lidid með þolinmæbi,, þá mun⸗ 

ud þér finna náb þjá gubi, því þar til erud þér kall⸗ 
adir; Þareb Kriſtur hefur og. lidid fyrir ydur, „og: lét 

ydur bä bæmi öptii, ad þér — feta. i hans fót 

ſpor. 1 Pet. 2. 

| 3 diewalle nn var bb: jófafta. — 

# 
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uppá naungans karleika og bjartagæbífu, vg þar“ 
ed oſs er bad einnig fyrirjett þefsar  bygbir ab 
æfa, hvert fáum sér þá valid oſs æbra bæmi til 
eptirbreytni? hverju aftúblega umſorgun bar hann 
efti fyrir: mánnfynsins velferð? hann brúfabi 
fína krapta, ekli einungis til hjálpar, þegar! bann 
var um hjálp „áfallabur, heldur vitjadi hann 
fíálfur hinna naudſtoddu og band þeim adſtod 
ſinaz med miklum erfidismunum ferdadiſt hann 

til enna fjarleguſtu ſtada og vitjadi feitgkuſtu 
landsbygda, þvo: ad badi meiri og minni njóta. 
mættir huggunar og: hjálpar af nálægb, þang. O⸗ 
bedinn kom hann enum auma til: hjálpar og gekk 
um kring til ad gjöra gott. Hann gaf enum 
blindu fjón vg ſjükum heilſuz bann gaf þinum 

veſceluſtu það, sent enn: þá var býrmætara enn: 
lífib ellegar likhamans heilbrigbi, gaf beim ſtyn⸗ 

ſemina aptur, fem þann: hofdu miſt og hab, ſem 
gef hängt yfir alla: bans velgjorninga, frelſadi 
beirra aumu þálir- frá: mirfranna yfirvaldi og 
ſyndanna prældoͤmiz haun lét: fína: tilbidjendur 

adnjöta ſinnar guddömlegu máttinn og. bjö þá: 
undir eilífa ſäluhjcilp; hann gleymdi bæbi mat- 
arnautn og allri roͤſemi einüngis til þef, ad 
fórnfæra fjálfum ſer og Láta ſig a kroſſinn negla: 
til mannanna velferbars hvorki fekk honum aptr⸗ 

ad mada i ſifeldri ſjälfs afneitun né laſtandi 
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tuͤngna baktal, frá þvi, ab halda fram erindi og 
ſyſlunum ſinum; þann leitadi eingra metorda, 
eingrar lofdhrdar, eingra verdlauna; bad, ſem 
hann ſtundadi, var ekkert annad enn hans fodurs 
dyrd og manneſkjanna farjælb. Petta var oll 
hans lángan, bar til midudu allir hans kapps⸗ 

munir, ſci var tilgängur pinu hans og dauda. 
Mun nokkurntima boilik geedſka hafa til verid, 
fem beſsi gedſka? hvernig getum ver virdt fyrir 
oſs þetta Jeſu gödgjordaſama liferni, án beſs 
alvarlega ad álfa beſs og af ollum kroptum ab 
keppaſt eptir, ad vort liferni einnig mætti ſvo 
prydt verda mannelſtu, eins og allt hans lif⸗ 
erni? hann hefur gefid oſs bæmib til eptirbreytni, 
sér eigum effi einungis ab däſt ab haus miklu 

elffu, heldur og ſyna hana hjárag á ſjälfum oſs. 
En hverju mætti ekki margur þver vor ci med⸗ 
al blygdaſt, há sér náfsæmar hugleidum þetta. 

efnt? Jeſu líferni var rétt nefnd ſamanhängaudi 
kærleiks febja, em vér fáum varla ſynt eda tal⸗ 
id einüngis eint tíma vors lífs, á hverjum sér 
hreinar færleifa audſynt hofum. Hann leitadi 
fjálfur bínna aum, en bér forſmäum þá opt, 
Þegar þett leita vor. Serhver meda var þort:. 

um: þeg og hófnanleg, Þegar bann: einingis fekk 
gott afrekad, en ver erum tíðum hardgedjanog 

oͤmiſtunſamir, jafuvel þá, þegar oſs beitir bad 
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fent audveldaſt gott ad gjora. O! þú guddoͤm⸗ 
legi manneſtju vinur! hverſu ólífir þér erum vér 
mennirnir? endurſtkapa þú vg: myk vor hjortu, 
ab vér mættum þér fem likaſtir verda. Amen! 

38. Hugvekja. 
Gjá bül augu drottins líta til þeirra; fem hann óttaft og 

vona á þang miffun.  Gálm. 33. ' 

Hoad mun valda því, ad menn ekki hafa or⸗ 
uggari trú til guds enn almennt. ſtedur? boi er⸗ 
mit ver fuð: tíðum: vantrüarfullir vg efaſamir? 

fáum sér jordina ſtodad, getum vér virt fyrir 
oſs þímininn, án þejó sér undir eind rennum 

augunum: til ſjcilfra vor og blygbumft vora vana 
trüarfullu efaſemi? hver. fær einingis eitt augna“ 
blik efaft um almætti guds og gadſku, fem yfire 
vegar bæbi Þínar almennilegu og jérbeilislegu 
rokſemdir hans gæbffu og góbgirni? einn mörg: 

uninn þegir. það odrum og þver Dagurinn. eptir 
annan auglyſir hab, hverſu mikil ad eru búr 
fembar vert guds miffunar. Vor umlidna æfi 
gefur fjálf vitnisburdinn um bans góbgirni, eins 
vg bor eigir reynſla ſtadfeſtir allt hvad fegjaft 
fann um trúfefti hans.  Gólin rennur upp vg 
geingur undir, en fannleifi guds og trúfeftt mun 
albrei bregbaft. - Máttúrunnar, gángur fann ab 

umbregtaft, en gud er bumbreytanlegur, og get⸗ 

) 
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ur þeim oͤmogulega brugdiſt, þem {etja á bann 
ſitt trauſt. Hans mátt ber: oſs ab heiðra, sg ab 
báft ab hans gadſku og trúfeftis að treyfta nokkr⸗ 
um hlut odrum enn gubi, er ab reida ſig uppá 
fallvaltan grundvoll. Pegar vor gud bleſsar 

oſs, þá erum sér bleſsadir, blejsabir í inngängi 
vorum og uͤtgängi, bleſsadir í voku og Jvefni, 
bleſsadir í lífi og dauda, bleſsadir í beſsu og ó= 
komnu lifi. Bleſsan guds vors mun undan oſs 
geinga, fús. ſem leidarſtjarna, og fylgja oſs, eins 
og verndar eingill. Ver ſnuum oſs því til þín, 

þú almáttuga og gedſkurika veral! því allar ſkepu⸗ 
ur med ſameinudum Froptunt fá ſiſt hjálpað oſs; 
ſert þú oſs fjarlægur, þá: megnar einginn madur, 
og jafnvel. eingiun eingill med nálægb ſinni, ad 

serba oſs til nota. Ad þínu bodi hættir fjálf 
náttúra ad lidſinna oſs, allt er þér audveldt, 

pu þarft einungis ab tala eitt ord, og há geing— 

ur oſs allt ab úlfum. Pitt forſjönar auga fær 
fridad vort oͤrbafulla hjarta, þegar forg og mada 
geyſar i voru brjófti.  Vegar þú ab eins lítur 

vinſamlega til vor, er oſs í létu rúmi þó allur 
heimurinn fnút vid oſs bakinn. Gtybjir þú vor 
efni, þá mun oſs allt ab öſtum gánga. Lát 
oſs því einúngis {etja allt vort trauſt á þig og 
á alls ekkert sona, fem þér er minna. Lát þína 

hond æ vera yfir oſs, æti óbultum ab fínna 
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fanna hugarins rófemi. unbir þinni forfjón vg 
handleidſſu. Til þín flyum vér, lát oſs því vernd 
fínna hjá þér mót ollu því“ vvnda, fem vorri 
baublegu náttúru er medfylgjandi; er hvernig ér 
bad mogulegt, ab: þú, almáttugi gubl viljir yfira 
gefa þá, fem vona á: þína hjálp? nei! fyrr mun 
himin og jord forgánga, enn þin trüfeſti og þanna 
leifur bregdiſt. Þú Hefur lofad oſs, ad þú viljir 
hjálpa oſs, þig mun ſiſt yðra þinna fyrirheita; 

meb. því oruggaſta trúnabar trauſti um þab ab 
þú viljir. virda oſs þinnar nábar, gaungum vér üti 
bad oͤkomna og oviſsa, fem þú fjálfur hefur áfvnrb 
ab ad yfir oſs koma ſtuli. En — þó sér viſs⸗ 
um nú fyrirfram allar þær oͤheillir, ſem oſs 
meta áttu, munbunt ver þeim ekki framar kvida, 
heldur enn nú, er bar eru oſs huldar, því sér 

hofum þá huggun, ad þú viljir ſtyra beim alla 
um til vors ſannarlega beta. Pinir vegir veri 

ſpo torſoktir, ſem verda meiga, ver reidum oſs 
ab ollu leiti uppá þína: vegleidſſu, ſem mun þægt 

og oſs beillafamt gjora allt hid hæga, er oſs á 
leíbinni mæta fann. Okomma tidin máfso mirk 

bera, þem ill, fyrir í vorum fjórum, ver vitum 
ab þú munt hana upplyſa fyrir. oſs og leida oſs 

til þeirrar fælu, ſem oſs er atlud og. geymd. 

Tilfelli vor meiga: ſyo ſerleg, ſoo undarleg vera, 
fem vilja, vér viljum þó fagna í þér, á bor gud! og 

glebja oſs síð vora fálubjálp, fem fyrir hondum er. 
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39. Hugvekja. 

Bona. þú á drottinn og, gjor hvad gott er. Gálm. 37, 

Hoerſu mifil lukka er bad efti fyrir oſs, ad sita 
guds forfjón til sera, á hverja vér ſetja borum 
oͤhult trúnabar trauſt? þver ſinnis röſemi og fle 
at ánægja má færri sera: ern jú, ſem grundvall⸗ 
aft á þeirri fullvijðnt ab oͤſynileg sera beri um⸗ 
ſorgun fyrir bjó, ſem er bendanlega nadug, við 

óg almättug? getum ver haft nokkra viſsari vott; 
enn þegar sér felum oſs a vald: beim gudi, ſem 
þegar bar umonnun fyrir oſs, þegar vér vorum 
í móbinlifi, sg ſem fyrifram hefur umhugsad óg 
áfvarbab allt þab, fem sér siðþurfa mundum alla 
æfi vora? fem talib hefur salla vora aga, vg 
fyrifram lagt grumdvollinn til allrar vorrar lukku, 

ſett vorum olukkulegu tilfellum takmork, og ſtyrt 
beim oſs til lukku? kann nokkur lukka meiri ad 
vera enn fú, ſem grundvollud er á. beſsari trú, 

- Þefsari fullsijör? en þvers begna: veitir þér þá 
ſoo ordugt, fála mínl: ad láta fannfæraft“ hér 
um? yfirvegadu eiginlegleifa þíns gubs, fet hef 
ur ſkapad þig og hingad stil vidhaldid þérs líttu 
til Jeſii, af þverjum þú vænta mátt alls frels⸗ 

is í þejóu og oͤkomnu lifi; yfirvegadu hvernig 
þeim, hefur vegnad, ſem hafa reint ſig uppá gud, 
ug lardu af ollu beſsu, ab já almattügi ber um⸗ 
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hyggju: fyrir: þér, með fodurlegri trygd og gud⸗ 

búmlegum visdomi. Bér hofum fullkomna rok⸗ 
femb fyrir beſsum ſaunleika, vér mættum annars 

efa allt, já, ab ſölin fé bjart, og ab vér fjálfír 
ſcum til, ef vér i nokkru efa vildum forfjúrt vors 
guds; ver hljótum“ þet: ad audſyna vora:trú í 
verkinu, þegar í Dag ſleppa ollu vyli, ollum kvida 
fyrir: þein:ófomnu timum. Bór ſtulum lifa allt⸗ 

eins og beſsi fullviſsa krefur, ad ſonnu varlega 
og með forſjcilni, en þó cihyggjulauſir vg. glad⸗ 
finna, og fela sjó og oll vor efni á guds valdz 
hegda oſs allteins og hlydin born og oldüngis 

reida oſs á umhyggju vors viſa og naduga fod⸗ 
urs, ſem elſkax oſs heitt og. vill alla þá um— 

onnun fyrir oſs bera, fem hann! fjer Bjó vid 
þurfa: og. ojs er fyrir beztu. Þá audſveipnuſtu 
hlydni ber oſs ab seita ollum hans bobum, og 

fyrir eingu odru umhyggju bexa em því eina, 

ab. vér æfum þær ſtyldur, fem bann refur af 
njð. Sá, þó oſs ſhnaſt mætti einhverntíma, ab 
bann fvipti oſs fínni. nad, meigum. vér ſamt ekki 

láta bngfallaft, heldur. „alteins oruggir og Job 
var undir ſinum þjáningum jafnan taka oſs þar. 
ord i munn: aldrei ſtal eg afláta uns mín enda⸗ 
lykt kemur, ad vona á drottinn, bvi bött hann 
Deybi mig, ſtal eg ſamt á hann. vona. Feing⸗ 
jum vér ad eins ínnvætt vorri ſalu þetta gud⸗ 
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rækilega fínnislag, mundu alls eingin lifsins um⸗ 
ſkipti eba Breytingar, eingin oläns tilfelli, ſem 
Bjó mæta eba vér kvidum fyrir, koma vorri von 
til ab ffeifa eda deyfa vort trimadartrauſt, í 
hverri helst órójemi og biltingum, fem mættu 

ab koma. Midt í enum kvidvenleguſtu óláns tile 
fellum mundum vér glabir sg hughrauſtir vard⸗ 
geita ſtoduga þolinmæbi í ſcilum vorum, ert eingu 
ab fíbur njóta beſsa lífs með átægju; sér mund⸗ 
um þá heldur etfi varir verda vid nokkra þá 
nærserartbi Órójemi, er ſoo mikinn fjölda manna 
hrella fann á þejðum tima. Priſa mundum vér 
þá gub fyrir það lidna líf, glebja sjó í því nú= 

læga og ófvíbnir. vænta ens komanda, er í hond 
fer. O gudl virdſtu ab ftyrfja oſs í þejgari trú 

og gjöra æ hæfari og verdugri þinnar nábarrifu 

fjórar. 

ÆÐ. Hugvekja. 
En ſtal ei framar noffur neyd, né heldur beſsa likhams 

deyd, mér frá þér megna ad venda, á drottinn! eg 

er aſtkar þér, elfa vil eg þig ſtodugt hér, "en annars 
heims án énba, -Genb mér, ſem þér þótfnaft glebí, 

þjáning? mebur, big alvifan, eg vil þú jafnan í ollu 

priſa. 

So leingi, fem sér álfu í heimi shefðuðt, 
meigum ver ſifellt búnft síð þvi, ab ogedfeld til⸗ 
felli beri einnig oſs ab hondum; ad öſta fér 
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einingis oͤblandadra ánægju Daga hér í líft, þab 
væri að Frefja þefs, fem oͤmogulegt er i ſoo um⸗ 

breytíngafömum heimi, fem þejsum, er vér bygg“ 
jum. Það sært og jafnframt hættulegt fyrir 
vora ſonnu velferð; bared vor likhami er, eptir 
ndttíru fínni, yfrid veitur, vor ſtynſemi mjog 
ſljö, en girndir vorar {vo oſedjandi; bared marg⸗ 
it þeir, ſem ver hljötum ab umgängaſt í heim⸗ 
inum, eru ſvo oͤtryggvir, egingjarnir vg: karleiks 
lauſir, og allir hlutir umhverfis oſs g þvo öſtod⸗ 
ugir, ſvo ſpipulir, já, ſjälfir sér eigum einümgis 
ſkamma tid fyrir hondum að lifa hér á jörðunni, 

hverju meigum vér vænta: beſs, ad lifsſtundir 
vorar blanbift efti odruhverju med ogedfeldum 
augnablikum? og þó þad mogulegt væri, ab vér 
gætum friir ordid fyrir ollu ógebfelbu, hverſu ö— 
holl mundi ekki ſu ſifelda lukka voru andlega ár 
ſigkomulagi? í hverſu gudlauſu andvaraleyſt mund⸗ 

um ver þá ſkeyta um gud, afilok vor og eilifd⸗ 
ina? því er midur! vér verdum þejð varir þjá 
fjálfum vſs, Hverju vidvarandi oblondud lukka 
blæs oſs upp og gjorir tilfinningarlauſa vid ſer⸗ 
hverja kriſtinndömsins advorun og aminningu; 
hverſu miflu ſtadvenni mundi þá efti fyrir oſs 
enn þá meitt og varanlegri lukka? ö! hvad meig⸗ 
ui sér þá efi bakka þér, vor góbi guð! ab þú. 

hondlar ſyo nädarſamlega vid oſs, ab audmykja 
4 
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oſs á ſtundum med eymda vg mótlætis tilfellum; 
ſerhver af bſs má. efalauft vidurkenna: ab ef vid⸗ 
varandi lifsins lyſtiſemdir og ánægja hefdu ſijelt 

fallið í vort ſtaut, mundum ver ſannarlega á 
peſsari ſtundu ekki hafa hugſad til þíns í peſs 
ſtad mundum ver miklu heldur hafa látið oſs um⸗ 
hugad, ad halda äfram í ſyndum og loſtum, enn 
leita vorrar gledi £ amgeingni með þér. Lofad⸗ 

ur vertu boi, elſtulegi fadir! fyrir. það äſtand, 
hvers þú: unntir oſs· Med aubmjúfri lotningu 

og, þafflæti kyſoum sér á þína. fodurhond, ſem 
útblutab hefur „sjö fciein medu augnablik mót 
ſoo morgum glediſtundumz og þó eru viſsulega 

þeir ſorgar dagar fáfr, ſem sér hofum lifad, og 
vort mótlæti lettbert, þegar ver ſamanberum þab 

vid margra annara medbradra. Ver þurfum 
einungis ab. renna augum vorum til margra 

ſſukra og fárra sefælinga, margra fátæfra hjálp 
arlanfra, ſem ájamt ojs lifa í heimi þesum, og 
þá munum sér þejs brábt varir verda, ab marg⸗ 
ur einn hefdi fullt efni til ad ofunda oſs af 
vorri lettu byrdi. Ver hofum göda heilſu og 
heilbrigdi, eda vér. lífum me glodu, änggdu 

bjarta, ellegar eigum trüan, einlegan äſtvin, 
hvert af þejóu fyrir fín, má gjöra oſs ihaldna, 
fó: vér hofum þab. efti alltjaman. Bór Viljum 
því ekki mogla eda orvylnaſt fyrir það, þó gudi 
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þófníft ab láta. oſs nokkra, en litla, hlutdeilb fá 
þeirrar: mæbu.og eymda, ſem hann af udarrik⸗ 
um tilgdngt hefur üthlutad þefðart jordu. Over 
veit hvada mótlæti „sér eigum enn þá sið ab búr 
aft i peſsu lifi? hvad helzt bad verður, viljum 

sér. þejs bida, og ſtyrkja vort hjarta med oruggri 
von til hans; fem: útbýtir því. Þar um erum 

ver fyrifram fulltrúa, að þó. gud hafi akvardad 
oſs nokkrar þjáningar, hefur hann undir eins 
cikvardad huggun og endurngringu oſs til handa. 
Efalauſt vogum ver, i þeim kringumſtedum ab 

vænta alls göds af bans mildu forſjönz og þú 
nokkud af beſsu bregdaſt kynni, fem ver ni 

voninni huggum oſs víð, er þó hitt viſt uppá ab 

byggja, ad daudinn mun eiliflega ſpipta oſs alla 
vm eymdum. O vor gud! ver ſtulum framgänga 
med þeim ſtoduga aſetningi, ad leggja bſs med 
audſveipni og audmykt undir þína. visdömsfullu, 
fodurlegu ftjórnun. Hafir þú äkvardad oſs blíða; 

meblætið daga, viljum vér kappkoſta ab bruka þá; 
med þafflætis en hafi þitt: viſa reid heldur valid 
oſs ſorglega tima, ſtulum ver einnig taka beim 
füſtr og priſa þig: eins fyrir Þá, en med þolir 
mæbi, von og viljugri undirgefni leggja vſs undir 
bina fodur hond, ſem aldrei uͤthlutar binum born⸗ 
um odru enn boi, fnr geitur er sg bid a 
ſamlegt. Styð Í} tg fr - 
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Æti. Hugvekja. 
Min: hjálp kemur frá brottni, fem ſtapad hefur himin og 

dord. Salm 121. 

Ef ab vér einungis ættum ad reida oſs á vora 
krapta, ef ad sér byrdum ekli ab trúa á þann 
gud, ſem gjorvalla náttúruna hefur í fínni hendi, 
fem nidurradar hlutanna gángi, fem ber umfjór 
fyrir ollu því, er þann ſkapad hefur vg ſtyrir 

ollum tilfellum  meb visdomi og gadſku, og ef 
vér nú ekki vijdum, ab beſsi almättugi ſtapari 
væri vor liknſamur gud og fadir, hvad mundi 

þá af oſs serba á heiminum? ekkert hæli hefdum 
ver þá í naudunum, einga Huggun í forginni, 

I 

„einga ánægju í luklunni og einga rófemi í daud⸗ 
anum. O! hverfa aumir værum vér þá! hverfin 
oͤlukkulega glatadir! betra sært oſs há, albrei ab 
hafa verid til, en þannig ab hrekjaſt um í þeim: 

inum án guds. DE hverju óttalegur mætti oſs 
effi vera fá. þáuti? hvernig kynnum sér með 
gledi ad ſijci dagsins ljóð? hvernig feingjum sér, 
án. forgar, riſid ür rekkjum ab morgni dags, 
eba lagt oſs til hvildar ad kvoldi, ef vér. efti 
getum gjort bä ſtylauſu játningu eg trúi á 
gud almättugan ſkapara himins og jardar? er 
pared sér nú trúum beſsu, og guds andi kropt⸗ 
uglega jannfærir“ oſs þar um, meiga hyoer helst 

tilfelli mæta, ſem vilja, sér munum ſamt kvida⸗ 

— 
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lauſir og rólegir taka þeim. vandredum, þem að 

hondum bera. Ver ſtelfumſt þá heiſkaſomu tíma 
ſem adkoma funna, en gud getur á einu auga⸗ 

bragbí umbreytt. hlutanna  óttalegafta útliti, og 

jafnvel þótt Heimurinn tortyndiſt, verdur þó gud 
sort hæli og ftyrtleiti alla tíma, Ef ver ſtelf⸗ 

umft ofjófnir sorra óvina, hatur þeirra vg sonbffn, 
er gud þó máttugur ad {fýla oſs og vardveita, 

mykja og yfirvinna vondſtufullar áráfir vorra 
ofſoͤknaraʒ ſeum sért haſka, vegna vondra manna 
heimuglegra fvifræba, getur gud þó gjort þeirra 

fsifræbi ab: eingu, pvi hjá honum er ſtyrkleiki 
og visdomur; heimfæti oſs feitcekt og {furtur, er 
þó gub fá, fem hefur einnig þejst tilfelli i finni 
benbi, þann fær umbreytt fátækt: og ſtorti til 

tifbóms og nægta; ef vér föllum i banvæna 
- fjúfbóma, foo vor náttúra Hlýtur áb Berjaft vid 

daudann, hofum sér eingu ab ſidur oruggan 
mób, pviad gud fær oſs efti yfirgefid, þegar vér 

ab: eins sonum á: hannz hann mun gjóta vora 
fjúfbóms þjáningu bolanlega, endurngra "vort 
ſorgmadda finni, gledja sort bjarta med finni 
huggun, vardveita oſs i peſs ſidaſta Óvinar yfir 
falli og medtaka vorar fálir i ſitt miffunar ſtaut. 
Þannig meigum sér. roͤſamir og okvidnir vera Í 
ollum tilfellum og gledjaſt vid vors guds neid⸗ 
ugu ſtjoͤrnun. Sa, fem ſtyrir heiminum, et mjog 

) 
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mildirikur gud, ſem elffar oſs, hvers gledi er ab 
gjora gott, fem fær hjälpad oſs og verndad, þó 
alls heimsins veldi gjordi ſamtok oſs á móti, 
bans augu safa yfir vſs bag og nott og midt í 
bans teibi, fem sér med ſyndum vorum hofum 
verdſkuldad, minnift þann ſinnar miſkunar fyrir 
Jeſum Kriſt. Svo hátt uͤpphafinn, ſem hann 
er, litur haun þó nidur til: hinna litilmötlegu, 

og miſkunar ſig yfir þá: aumu og: hinar veſel⸗ 
uſtu ſtepnur fínar.“ Halleluja! þef drottinn, fá 
almättugi guð, ſtjörnar med gœedſku og visdömi! 
ver viljum fagna og bera gladir og gefa gudi 
dyrdina. Pitt ord, ó vor gud! er oll vor hugg⸗ 
ans: pad er: vor lifs⸗ regla, uns ver fáum ad 

ſyngja binu nafni lof og eilift Halleluja in 
og — ſambüdum. í 

„42, Sugveja. 

Bon st ef er ad efnð; Eign min hoad fann þá 
loſtra mér?; hvad (fær þá orbíb mér til meins, 

„megn Þegar koidi adra ſter? 

Si Leitar ad roſemi, ſala min! en þa er ſtad⸗ 

reyndur ſannleikiẽ ab: þú fær: hana efti fundid 
hjá nuffrum ſkopudum hlutum, því ſidur hjá 
fjálfri. þér Settu boi fyrſt til: ſidu alla þá 

hluti, fem lif þitt gjora ſoo órólegt, og bjarta 

hitt ſoo ángurvært; hefur þí ſſjed nokkurn ä⸗ 
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gjarnan fífelblega gladan? þeffirðu noffurn á 

meðal þeirra voldugu á jordu, fem enbi þannig 
æfina, ab hann efti mæti fvifum, verbi opt áng“ 
urvær og leibift lifid? til hverrar  elbíngar eba 
bættu fær hann ſagt: þú {falt efti hitta mig? 
og — ſtaddur á brúfandi hafi — til bylgjunnar! 
þú {falt ekki bretfja mér? lardu þó um fíbir ab 
fannaft vid þinn vanmátt. Megnar þú ab bjóba 
lukkunni ab fylgja þér eba óluffunni ab. ſtada 

þig effi? kalladu á vortimann, að bann ern þá 
bidi vids bjöd þú blúmfturðinð fegurb, ab hún 
effi ſoo haftarlega folni, en þetta mun effi hlyda 

þér og þí mátt fífelt rójembar fafna. Yfirgefdu 
því ffepnurnar og leitabu ſtaparans; legdu gjor—⸗ 
alla byrbina, fem á þér Tíggur, hverſu þúng, 
fem hún er, uppá bann sg láttu þig af honum 
enburnæra, þá máttu allra hluta vona, át peſs 

ab verða á tálar breginn í vom þinni. Per 
ſyndſamlegu girnbir, þær óleyfilegu óffir, fú loft 
andi vellgft, mátalaus ſjälfs elfa og allt pad, 
fet eykur þér kvol, mun þá frá þér flýa, en þú 
munt glabur verda vid hjálp þíns guds og vard⸗ 
seitflu; tójemb og birta mun umkringja þig, 
Dagar þínir og nætur munu bjartari verda enn 
vordaganna ſölſtin. Sifelt muntu ánægdur vera 

med guds pins vilja, láta þér allteins nægja binn 

deilda verd sg þótt þú ættir oll riki veraldar og 

——— 
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beirra dyrd. Fognudur enð betra sg komanda 
lifs mun gjora þér allskyns umbreytingar, orö⸗ 
ſemi og mótlæti létt. O! min ſäla! þú, fem á 
þesari ſtundu girniſt máffe röſemi, fær þú þér 
þefst medol í nyt, fem uppfylla munu þínar öſt— 
ir. Leitadu efti röſemi í þeim hlutum, er ab 

ſonnu ſvafa kunna þitt hjarta og gjora hab tile 
finningarlauſt, en fylla pad effi neinum varan⸗ 

legum fridi og rófemb. Settu þér tíðum rétt 
ſkirlega fyrir hugffuts fjórir, hina ſiduſtu ume 
breytingu, ſem þú nälagiſt. Hoad helzt, fem 
ekki fær. huggad big í daudanum, er ekkert, já, 
viſsulega ekkert varanlegt gott; en hitt, ſem má 
gjora þér baubann særan, bad er medalid, ſem 

einnig fann ab gjora þér lifid yndislegt; ekkert, 
oldungis ekkert annad enn göd ſamvitſka, fær 
þetta verkad. Stundadu beſs vegna ab edlaſt 
þenna dyrgrip, þá muntu þar me fínna allt 
annad famteingt, fem gjora má Þig ab lukku— 

legri og äncgdri manneffjus góð ſamvitſka mun 
vera þér ffjolbur á móti ollum mótgángi, hún 
mun gjöra þér þefða lifs glebi yndislega, já, 

einnig eymb þinnar útlegbar þolanlega. O gu! 

albrei fáum vér bedid big um býrmætari blejðz 

un emt góða ſamvitſku. Þar tilfelli, fem þú ár 
kvardad hefur ab oſs ſtuli mæta, meiga vera ſvo 
á ſig komin, ſem vilja, daudinn má abfoma þeg“ 
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ar þér þófnaft, vér erum einganveginn aumkun⸗ 
arserbir, Þegar vér ab eins eigum góba fan 
vitſtu. Styrk oſs til ab odlaſt og vardveita 
bann, ó vor góbi — fyrir Jeſüm Kriſt. 
Amen! 

ÆÐ. Hugvekja. 
Allſtabar vidverandi * sér þíg í ollu ſjäum; á hátign 

þina? í berjum ftab, horfum í flóru vg ſmäu. — 

Hoilikur þánfi er þab- efti, þegar vér íþugum 
heimsins ſtöru byggingu? Þegar vér vitum, ab 
einhver hlutur eba likhami, er með hradaſta flugi 
bélbi áfram ferd finni, þyrfti meir enn 20 ára 

tíma til ab fá komizt til jólarinnar? þegar sér 
hugleidum, ad ftjarnanna óteljanlegt fjoldi er 
einúngið fólir, fem ſynaſt oſs eins og fmáir lys— 
anbí púnftar, vegna þejð ab þeir eru oſs ſob 

miflu fjarlægari, enn vor jól, hverſu oögripanlegur 
md oſs þá effi vera fá þánfi, ab gud gagnſtkodi 
gjörvalla veroldina, eins hennar minnftu parta? ab 

ann er nærseranbi ollum veroldum, ab hann veit 

allt hvad vidvikur ſerhverri, jafnvel minnſtu ffepnu 
finni? en hverſu fem ſtyuſemin fellur í ſtans vid 
Þenna þánfa, er þó fá ſannleiki óbrigbull: gud 
er allffnbar; gud er nálægur gjorvollum heimi 

og bann er einnig nálægur oſs. Eda mun þá 
fá góbi gud, þem ſvo visdömslega tilbúið hefur 

A 
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allan heiminn, eintð bann audvirdilegaſta orm, 
ekki hafa til ab bera visdoͤm og ſpeki nóga til 

ad þeffja alla hluti? mundi andanna ffapari effi 
vita fálarinnar þánfa og ájetning? hvad fær þinn 
vendanlega innilukt? hvad hinum óntælilega tak— 
mork ſett? hver makt fær hinum almättuga apt— 
urhaldid? maklega máttu falla í djüpuſtu undr⸗ 
ut fóla min! er þú hugleidir betta; hver má, 

fem ber, báft ab mikilleik þvílifrar fpefi, fem med 
eim guddöms tilliti fjer og granffobar allra hluta 

- byggingu, fem veit og Þeffir allt, telur allar 
himinsins ſtjornur og undir eins hárin á þín 
hafdi? þver má, fem ber, báft ab ſterd beſs mátt 

"ar, fem verkandi er á llum ſtodum og í llum 
alheima eydimorkum, fem ſkapadi orminn, for 
ſorgar bann og titlinginn, og þó undir eins vid⸗ 
heldur fólt vg ſtjornum um gjorvallar aldir 

þeirra? en, þó ab þíg, mín ſäl! furdi beſsi öüt⸗ 
málanlega hátign, ber þér ollu framar ab láta 
þefða fannleifa vidurkenningu verka heilſuſama 
umbreytingu þíns hugarfars; veri þér æ í val⸗ 
andi minni allſtadar nálægb og alvitffa bins guds; 
hugleid þú yduglega ab guds tillit breyngir ſer 

inn í innſtu fylfnt þíns hjarta, og ab hann fjer 

eina. og ſerhverja lyſting, er kviknar í þínum 
huga, ſerhverja girnb, og ſerhverja tilfnýanbi or⸗ 
ſok pinna athafna; hugleid þí sa, ab einginn 
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ftabur er joð fjarlægur, einginn afkymi ſoo dymm⸗ 
ur, hvar hann efti jé nálægur vg fjút þín verk; 
fái þá þvtlífar hugleidingar haldid þér aptur frá 
vondu, munu þær verba þér huggunar uppjpretta, 

fem albrei upppornar. Sü hugleibing um þinn 

allftabar nálæga gud, mun upplifga þig, þegar þú 

grætur í einrumiz þegar þú ſtynur undir þeim 

mótlætinga þúnga, fem þú etfi mátt odrum op⸗ 
inbera, en vænta þér hjálpar þar með. Pu munt 
í ollum umbreytingum verda þar af ſtyrkur; 
hvert fem þú fer og flætift, geingur þú allftabar 
framt unbir umfjón þejð guds, þverð bodi og 

banni himin og jörð verda ab hlyda. Hann, ſem 
frá ſinnm veldisſtöli lítur ofan til allra er á jordu 

byggja, vg fjórnar ollum fínum ſtepnum me við 

bómi sg gedſkuz þann ber óenbanlega umhyggju 
fyrir þínni frelfun, binni ſadluhjcilp. Þegar ótti 

drottins ætíð og allftabar viſar þér veg, vg þú 

framfsæmir þab, fem hans anba er þófnanlegt, 

hverju oͤhultur, hverſu farſcell framgeingur þú þá. 
efti á ollum þínum vegum, uns þér á ſidan audn⸗ 
aft þlutbeilb á himnum? ſend þú oſs, trüfaſti fad⸗ 
ir! þína näd til ſoo ab framgänga hér, ab vér 
verdugir finnaſt mættum binnar trüfoſtu veg“ 
leidſſu og umfjónar, á meban vér lífum. Amen! 

44. Hugvekja. 
Vitid þér ekki, ad heimsins vinatta er guds óvínátta? 



118 

því hver, ſem vill vera heimsins vinur, verdur guds 

óvinur. - Jak. 4. 

En erum vér þá í náb vid gud? þar um meg 
um vér fullsijsir vera, þegar vér effert þab ad⸗ 

hofumſt, fem ollir sjá hans vináttu, og því 

ſkyldum vér efti varaſt ab brjóta af oſs vináttu 
guds? beſs guds, fem gjort hefur oſs ſvo margt 
vg foo mikid gott, fem gefin hefur ojs þetta tim— 

anlega líf, og heitid oſs hinn eilífa? . beſs guds, 

fem í ſerhverju tilliti fýnir fíg ab sera vor trü— 
faſti vinur og velgjbrari, já, vor áftrifur fadir? 
famt fem ábur, þó vér af reynflunni þeffjum 

gud boilikan, fánum sér ſamt, því miður! effi 
med ſonnu játað um oſs, ab Þér jafnan ſeum 
fullkomlega ánægbir meb alla. vegi: guds og hans 

mildu ſtipanir, fen vér beſs vegna maflega mætt 

um efaſt um þang náð bg vináttu, er vér þar 
meb ſvo þrálega af oſs Þrjótun.  2€! látum 
voſs því öllu ómafi betur enn hingad til verja 
til beſs, ab læra ab þeffja bodord vors guds, 
og bans trúfaftu vegleidſlu, ſem hverttveggja 
er fullkomid og gott, þó oſs ekki ætíð ſyniſt 

ſamſpara tilþneigingu vorri; þú þeffing mun 
ſannfra oſs um, ad oll verf og rädſtafan— 

ir guds eru oſs heilla og äbataſamar. Ver 
munum þar vid friaſt frá óánægju yfir guds 
rädſtofunum, vg því ſidur efaſt um það, ab vér 
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féum í vináttu við gud, já, fríbþægbir vid gud 
fyrir bans for og vorn lauſnara Sejúm. O! 
hverju farfælir erum vér þá! hverju litilsverd 
er oſs þá effi ull jú heims lukka, ſem menn ale 
mennaſt keppaſt eptir át guds og medtaka án 

beſs ab bakka honum? með hyvilikri medaumkun 
meigum vér þá efi virda þá fyrir oſs, fen fhk— 
jaft eptir lukku, án þejs ab láta ſig nokkud varda 

um guds näd edur hans færleifn, en gjöra jér 

í lund, ab þeir ná munt fullfominni fínnis á“ 
negju og rójemb í þejsum heimi af ſtundlegum 

hlutum? féum vér í náb við gud, má gjorvallur 

heimurinn vera ſoo öänggdur med oſs, fem vill, 
því bann fær oſs alla ekki grandad á medan 

bann efti orkar ab fvípta oſs guds näd; marg“ 
ír fínnaft vg viſsulega á mebal manna göodſiun⸗ 
adir vg unnandi dygdinni jannmæla vg serD= 

ſtuldads heiðurs, hverjum einga orſok ber ab gefa 

til klogunar eda reidi gegn oſs, en ſerhver ille 
kvittni, fem ekki mætir oſs nema af þeim vondu, 

er allt færa á Verra veg, mun ffynbilega hjadna, 
fem bóla vatns fyrir vindi, bad má og jafnvel 

nóg verða til ab gjóta oſs vini, þó vort góba : 
hjartalag. og kriſtilega framferdi ekki vari ale 

kunnugt ädur, efti ſtinandi í ſerhvers augum, 
ellegar vor gödverk ekki feingju em þá lýft fyr— 
it monnum; bad ſkal oſs þá nægja í leyndum 

1 
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gott að gjora, effi fvo fyrir manna fjórum, ſein 
fyrir bans augum, fem fjer hvad í leyndum ſked⸗ 
ur. Þegar hann álítur sjá í náð, er oſs fyrir 

minnſtu, þó oſs brefti lofstyr af monnum, já, ſé 
gud ánægður med oſs, og ef vor tímanlega lukka 

krefdi, ad hid göda, fem fínna mætti í fari vorn 
yrdi hér kunnugt, veitir hans forſſön alþægt þetta 
í ljóð ab leida. Poi ſtal oſs um ekkert ſoo um 
hugad, fem ab odlaſt þá fullsijsn, ab gud jé ár 

nægdur með gjá. Poi ffulum vér allt þab ár 
ftunba, er þar til verfa má, af ollum mætti; 
vid férþvert fyrirtæti, í hverju helzt ſtandi, fem 
vér erum, ſtulum sér einatt adſpyrja vort hjarta: 

mun gud sera með þig ánægbur? en verðum vér 

nokkurs beſs varir hjá víð, fem bægja megi frá 

oſs gubs näd, ebur sér fyrir það bana miſsa, 
ffulum sér láta oſs hjartanlega ydra beſs, bata 
og forbaft pad fromvegið, en med ſtodugum 
betrunar aſetningi vanda vort liferni á komandi 
timanum, og fyrid vor afbrot leita liknar hjä 

Jeſu, fyrir hvers blöd, edur pinu og dauda, vér 
ydrandi venta meigum fyrirgefningar, sg med 
þeirri trú odlaſt fullvijsn um náb guds. Ver 

ffulum einnig foftqæfilega äſtunda, ab vardveita 
þefða lukku, ſtunda ab allt sort framferdi dvinni 
oſs vors guds og Jeſu færleifa; hann fé vort 

ſtoduga mark og mið, þá munum sér njótanbi 



121 

verda þeirrar yfirgnæfanbi farfælbar, eins í ſjälf⸗ 
um daudanum voga ad reida oſs á vinfeingi 
guds. Hoilik bleſaan mun þab ekki fyrir oſs, 
þá ab meiga beyja, ſem guds vinir og ſem hans 

oͤſtaborn? þá mr óblonbud gledi fylgja vorri 
fullvijóu um oſs fyrttbúna inhgaungu í annan 
effilegrí heim, hvar gud eiliflega sera mun vor 
vinur, og vér eiliflega verðum hans eign. - 

„45. Hugvekja. 
Herra! benheyrdu mig á neybarínnar begi, nafnib gubð 

Jakobs frelfi mig. S. 20. 

Sðver bagur hefur fína þjáningu, en ſerhver 
bagur færir oſs einnig ſerlega veljorningaz til 
ab fannfæraft þar um þarftú, fála mín! eining“ 

is ab famlifja þinni baglegu eymd, við þína bag: 

legu lukku; hvad hofum vér Daglega „ab bera? 

sér finnum mdffe til ervidisins þúnga, máfte - 
fótæftarínnar ordugleika, vér lidum mäſke baftal 
eba oͤrett af monnumz mäſke sér fínnum hverju 

þúngt veitir ab bera veifar likhama; hoerſu 

þúngt ab ſporna og fjá við ſyndum, ellegar maſke 
onnur heimugleg eymd, huld ſorg, neydi oſs til 
ab kveina og andvarpa ſarlega. Pó vér nú 
reyna, mættunt eitthvad af bovilikum báginbum, 

þó oſs mættu þan oll ſerhvern bag, megum vér 
ſamt vidurkenna: ad ſerhver bágur ber oſs fína 
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bleſsun. Einn fólar geifli, ſem vermir oſs, einn 
drykkur fem ſvalar oſs, einn: braubbiti, fem ſef⸗ 
ar vort huͤngur, fvefninn, fem enburnærir oſs, 
vinurinn í hvers faðmi bér lífum ánægbirs allt 
þetta er oſs blejsnn. Sérhvern bag umlidur 
oſs guds polinmadi; ſerhvern bág verkar hans 

andi í vorum hjortum; ſerhvern bag meigum vér 

bidja vorn gud; þetta er vor daglega ánægja; ert 

hverju mifla glebi gefur oſs efti hans margvísleg. 
náðar rädſtafan? glebilegar, gedbekkar fregnir, 
feingint fígur yfir bjarta voru óvænt heppni vg 
jafnsel þær beillir, fem vér odlaſt meigum af 

ſjälfu mótlætinu, ad serba audmjickir, vitrir, þol 
inmödir við reynſluna, er allt þetta til jamans 

og hyad eitt férilagt efti þannarleg lukka? er þá 

férþver bagar, ſem vér lífum, efti ſaunur vele 
gjörningur víð oſs? vér jegjum: vort líf er ſtutt, 

en eim bagur er þó. ffyttrí enn allt lifid, og 
eim þjáning opt ſtyttri enn heill Dagur, en guds 

necid varir eilíflega. O! ab sér mattum, vid 
þejsar hugleidingar, venjaft af ad kvarta um 

ſkor fram, þó eitthvert mótlæti oſs ab hond 

um beri, eba þó vér ekki alltaf bodum í rójum., 
O! ab vér vildum eins náfvæmlega telja fram 

guds velgjorninga vid oſs, eind og vér gjor⸗ 

um oſs oͤmak fyrir ab auka vora kvol og 
margfalda vorar eigir madur. Eingan bag 
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lífum vér þann, ab oſs vanti tæftjæri til ab 
íhuga gæbffu borð himneſka fodurs; ſeum vér ab 

eins eptírteftajamir um hans fodurlegu rábftajr 
anir, munum Þér á jérþverjum begi borð lifð, 
hverſu maduſamur og mótlættngafullur, fem hann 
Serba má, þó fínna nóg efni til ad priſa og lofa 
hann; því ber. oſs ætib ab sera ánægdum meb 

hans ſtjörnun, og í ollum tilfellum halda oſs faft 
við þann í von og bolinmedi. Ol mín fáll 
haldtu þá hof í llum umkvortunum; því hvad 

er þab, fem hriggir þig? mäſke jardneſk vg fänyt 
gledi, fem: þá alvífi hefur þig fvipt? mäſke eitt“. 

hvert óbappa tilfelli, jam guð baud verda þér ab 
enn meiri lukku? mäſke einhver hindran þínnar 

velgeingni, fem ſeinua má þéna þér til göds? 

því viltu þá fvarta og Flaga? mei —verti ætíb 
hughrauſt og vonaðu á bruttinns gleymdu því aldra 

ei hverſu gott gud gjorir þér, jafnvel þá er bann 

þig typtarz yfirvegadu jafnan þína áfverbún og 
tilgäng guds með því áð bæta þér við í heiminum. 

Umbreytingar þíns lifs eiga ab minna þig á heims⸗ 
ins fallsalta öſtodugleika vg himinsins óraffanlegu 

gledi. Senn mun eilifdarinnar Dagur upprenna 
þér pg þá mun eingin þjáning, ekkert andſtreymi 
framar til sera, belbur einber heill; eingar and— 

varpanir, heldur lofſaungvar einirs þí munt þú 
gleyma allri ſorg, en þó þí minniſt henuar, 



124 

muntu famt glebja Þig þar við, ab hver einn 
bagur, fem þú lifdir hér, hafdi þér til betrunar, 
þér til uppsafningar vg, lxrdöms, einnig noffra 

þjáningu mebferbis. 

ÆG. Hugvekja. 

Qver, fem veit nokkud?gott ab gjsra, en gjorir þab efli, * 

honum er bad fynd. Sal. 4. 

Hverſu margar fundir munum sér effi meiga 

halda tapabar, Þegar herrann loksins refur 
reifningð fyri þær? mun hver einn af vís þá 

framkoma þora fyri bómarann ab fegja: herra 
eg bef á ſerhverri fundu gjort bad þú baudſt 
mér? má effi míflu framar margur á meðal vor 
hinu kvida, ab bans fannn játning veri: fy 

margar þúfunbir ſtunda hef eg lifad og á med⸗ 
al þeirra ſvo margar, á hverjum eg hef effert 
gjort, en eydt miklu fleirum med ſyndugu at“ 

hæfi? hverſu margar ſtundir hef eg ekki brükad 
til ab ſedja minar girndir? og beſsar ſtundir 
eru tapadar. Hverſu morgum ſtundum hef eg 

efti varid til onytſamlegra ög jafnvel fäfeingilegra 
fyrirtakja? og þær ſtundir eru einnig tapadar. 

Hverſu margar ſtundir hef eg ekki brükad til 
bvilikra hluta, ſem ab ſonnuu áttu ab gjoraſt, en 
vóru þó effi gjordir í þeim tilgängi, ab síðfrægja 
guds býrð vg efla vorra medbradra heilir? 
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einnig þær ſtundir ern tapadar. Óberfju morg⸗ 
um ſtundum eyddi eg efti til Þeirra Hluta, fem 
að ſonnu vóru fynblaufir, en urdu ſyndſamlegir, 

bared þeir geingu út yfir takmorkin, fem guds 
bodord hafðu mér fyrirfett? og þær ſtundir eru 
tapabar. Pegar vér nú einlæglega ranſokum 
vort umlidna líf, vóru þá etfi {leitar vorar æfir 
fundir þannig á ſig komnar! meigum vér þá effi 

gjöra þá forglegn játning: ab fleftar vorar ſtund⸗ 
ir ſeu illa jóabar? em hverju margar ſtundir 

munum vér eptir eiga enn þá til ab tjón þannig? 
munum sér enþá eiga ſvo margar ſtundir ólifr 

bar, ab vér endurkeypt fáum vora ſvolludu tíð? 

maáffe vér varla enn þá eigum eptir áttunda - 
part að lifa mót þeint ſtundum, fem sér hingad 
til eyddumz máffe oſs nú ab eins þé þefsi ſtund 
leijp.  9€! látum oſs þá brúfa þetta augnablif 

til þefð, ab ydraſt vorrar vanbrükunar umlidnu 
ſtundanna, og med allri alvorugefni peinkja til, 
þeirra komandi. Poi færri, fem þær sera kunna, 

því býrmætari ſtulu þær oſs; med tvofaldri um⸗ 
hyggju viljum vér þær brüka, og ekki láta oſs 
úr minni lida þann tilgáng, þem vort gjorvalla lif 
hafa á, fem er, að búna oſs fem betz unir þá 
laungu eilifd, ſpo ab vér í henni odlaſt mættum 

eilifa farjælb. Alltaf viljum vér fetja oſs Jeſü 
Dæmi fyrir fjónit, fem einga eina ſtund forfóm- 
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adi af þeim honum gefnar sóru hér á jordu; 
ydnir ſtulum vér vera í því göda, á medan þab 

beitir enn þá í bag. Daudans nótt Dregur yfr 
ir þegar minnſt varir, og þá fær einginn; leing⸗ 
ur erfidad, en audveldlega getur miſoir einnrar 

ſtundar gjort oſs eiliflega ófarjæla. Ekki ſtul—⸗ 

um Vér gjora oſs umhyggju um þad, bö marga 
forgarftunb beri oſs ab hondum, því framar 
reyniſt vor dygd, því hreinni verður vor ánægja, 
þvi ftærri verda bor aum, vér munum fínna 
endurgjald allra velbrúfabra ſtunda á ſidan í 
himninum. En þú, á Jeſü! hvers gjorvalla líf 
var ſvo öſtraffanlegt, og enn hreinna, heldur enn 
fú ſtund, hverja þinn heilagaſti vor fær best líf 
ab, láttu allan grandvarlegleifa, allan verdug— 

leifa þíns heilaga lifs, forlika fyrir allar sorar, 
til ills vg ónýtis eyddu æfiſtundir; gefdu oſs náb 

til á Þefsari ſtundu vg jafnar ab hugleiða og. 
gjöra þab eina, fem heyri til vors friðar; einna 

ig Þefsi ſtund er vor nädarſtund. Gjor þú ojs 
heefilega til ad lifa bannig, ad beſsi ſtund verdi 
oſs effi til ótta í i daudanum, né til äfellis fyrir 
þinum bómftóli í eilifdinni! — það, o Sejú! 
Amen! 

að. Ssuanefia. 

Mir vegir brottin eru einſter miſtun og ſannleiti fyri 
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- Þá, fem garbveita þang fáttmála og tíhrjóblrð. 

Saͤlm. 25. 

Afrid morg dymm og ſorgleg tilfelli eru — 

tvinnud i voru lifi hér í heimi; vér vitum: enn 

þá etti, þvert. þeir begir muni oſs leida, á bverjr 
um guðs forfjón býður oſs ad gánga. Ber fjár 

um fyrtrætlanir enn þá ójramfsæmbar, torfæru, 

fem bágar fýnaft yfirferbar3 sér berbum nokkurra 
tilfella varir meb framtid, fem virbaft gagufkeb 

nábarrifum tilgángi guds vg Ýmislegra útbýtinga, 
bans velgjorninga, fem: vefja opt ab eins forge 
lega eptirþánfa hjá vfs. Margir vorra med— 

bræbra í heiminum ſhnaſt oſs náð afa, í Ybjur 
Ieyfi sq loſtum, cikjoſanleguſtu lukku, hverja sér, 

meb ollu því úmafi, fem vér til þíns fama vord⸗ 
um, albret fáum odlaſt. Bér fjáum þarna einn 

beilbrigban midt í fvalli og óhófi, en bér anne 

at beygdan af frum og veikmdum, með allri 
hans þófjemi. Ver ſjcium einn virdtan, elſkad⸗ 
adan, vel metinn, þó med litlum eba eingum 
yfirburdum yfir hvern ósalínn mann, et þar á 

mót margan radvandan vg buganbið mann af 
mörgum hatadan, með allri bans deinumennſku. 
Peſsi og poilik tilfelli þing mannlega lífs, leida 

oſs tíðum til forglegra umbeinkinga sg moglun⸗ 

ar á móti gudi. En — þegar sér náfsæmar 
yfirvegum allt þetta, meigum ver priſa guð eind - 
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fri þab, ab vér finnum abrar rokſemdir til beſs⸗ 
arar guddomlegu rädſtofunar, af. hverjum sér 
bekkt fáum lukkunnar umbreytingar betur ab ſam— 
ſvara visdomi guds og gedſtu. Pau vold, ſem 
hinn óverbugi keppiſt fvo äkaft ab ná, ern hon— 

um. opt falls ollandi; oͤhöfſamt fvallara og þæle 

kera munadarlif, verður einhverntima ólifjan hans 

heilſu; vidhofn og ftærilæti hins drambſama vard 

ab einberum hégóma; heimsins hól og hroͤſanir 
ſteyptu hinum metordagjarna oͤnytjümgi, og üt— 
vortis lukka oͤrädvandra, bjó ſjälfum þeim haſt— 
arlega biltu, þá minnſt vardi. O þú alviſa for⸗ 

ſjön! ekki viljum sér leingur laſta þínar rädſtaf— 
anir, hverju oͤljöſar, ſem þær á ſtundum virdaſt 

vorum ſtammſyna ſtilningi, poi myrkari, því huld⸗ 

ari, fem binn tilgängur er oſs, því farjælli mun 
Bann oſs reynaſt; efti ſtal bad oſs ángra, þú. 
oſs finniſt þínir vegir ci ſtundum krököttir, held⸗ 

ur gjora oſs rolega Þið yfirvegun margra þeirra 
bæma, fem vér á ſtundum fjáum fyri augunum, 

og þó: belgt þeirra, fem vér heyrum opinberada 
í þínu. ordi; þar dami Hefur þú gefið oſs til 

upplyſingar og huggunar um þína nädugu for 
ſjon, til beſs sér gtid ſtyldum treyſta þér eine 
um, hverſu beiglega, þem ähorfaſt fann og hvern⸗ 

ig, fem allt veltiſt hér. Þú ert já, fem med 
férlegri neid minutift á Móa í því almennilega 
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og mikla ſyndafloͤdi og fem uppiheldſt orlinni i 

votnum = 08 ofsa regni. Pin forſjon vardveitti 

og leiddi Abr a ham frä attingjum fínum til beſs 
fyrirheitna landsins Þú leiddir Jakob sá þarts 
ferdumz hú föt: —— ir Enpstajand, 

hrofnum a áð — 
höfſt David frá hjardar geymſlu til konimgs⸗ 

tignar, og ver, erum Sér ekli ſjälfir vitni til 
þinnar daſamlegu forſjönar? hverſu margir huld⸗ 
ir segir vors lifs eru oſs nú ekki ljófir ordnir? 
hverſu margt? heldum ver efti blukkuefni fyrir 
oſs, fem sér hofum ſidan reynt, ab vard med⸗ 
alid til vorrar lukku? hverſu opt hafa elki hau 
harma tár, ſem vér uthelltum á ſorgar dogunum 
umbreytſt i fognud og gledi? hverſu⸗ opt hofum 
ver ekli byrjad pann dag med harmaklogunum og 
kveini, ſem ver endudum med fagnadar lof⸗ 

ſaung til guds? og hverfi augljos mun oſs "þá 
ætti tt himninum ſidarmeir verda vwisdömur og 

gedſka allra þinna raädſtafana? eilifi guði vor tru 
og trauſt sá þinni guddoͤms forſjon verdur æ því 
meir ad aukaſt,  fem:bér befanlegri rokſemdir finn⸗ 
um um þína: mildiriku forſſön; ver viljum med 
truͤar⸗ oruggu bjarta venta beſs alls af per, ſein 

naudſynlegt er; til vorrar ſonnu luft og far⸗ 
ſeeldar; alla sta“ vegn/ all vor efni viljum vér 

9 
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"óla í bitt vald og umſjön, og undir eins ſtod⸗ 
uglega vona, ad buͤ munir allt vid oſs vel gjora; 
ver Pekkjum efti þá vegu, um hverja þú silt 
Jeida oſs, en betta vitum vér og það hughreyſt⸗ 
ir oſs, ab hvernig fem þeir oſs áleingbar virdaſt, 
munu beir þó, vid nakvcemari yfirvegun, gefa 
vſs atid nöga orſok til þeirrar. vidurkenningar: 
Drottinn! rettldtir og ſannir ern þínir segir! 
pünert hulinn gud, þú, Israels gud, vor frels— 
— —— veri bitt nafn ad sifju 

48, Sugpefja. 
Bibjib aflátanlega. 1, Teſsal. 5. ; 

SR tin er í eitthvert býrmætaftn medal til ab 
gjora voſs hæfa til: medtoku guds velgjorninga; 
vi ekli er vegurinn nema einn til beſs, ad odl⸗ 
aſt vincittu guds, ſcilar ro og von um eilifa 

himnarilis ſelu. En — hver ernú. þefgi veg⸗ 
ur? hann er audmjük medkenning vors veikleika 
rög “allra: vorra misgjorda, en orugg trú: og 
trauſt til miſtumſemi og gedſtu hins allrahceſta 
guds. Til beſsarar audmyktar og trümadar 
trauſts fær:trúnd bæn leidt þinn beinaſta seg. 
Þegar ver ſtynſamlega átölhim gud og bidjum 
hann einhvers, hvers helzt, fem vera fann, med 
hvilikri tilfinningu eginn vanmättar, hvilikum ord⸗ 

um ber oſs þá fyrir hann ab: framkoma? mun 
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þab {fe án þejð neydin benbi oſs til, hverju van⸗ 
megna vér erum henni fjúlfir af ab létta, og 
beſsvegna unbir eins til ab áubmýlja og vidur⸗ 
fenna oſs óhæfilega til ab víbþalba, vernba, betra 
og Helga oſs fjálfa? vogar þá nokkur af oſs ab 
treyfta foo á fínn eginn fánýta mátt og alls 
eingan verdugleika, ab hann ekki ſegi með Abra⸗ 
ham: herra! eg hef dirfſt ad tala vid þig, þó 
eg ſe einungis dupt og aſta? dyrfiſt þá nokkur 
af oſs annad enn játa med Jakob: eg er allt 
sf óserbugur allrar þeirrar miffunar og trúfefti, 
fem þú hefur aubfýnt mér? einfum þegar vér 
gætum beſs, ab vér frá barnæffu vorri erum af 

fynbinni flekkadar manneffjur; jafnvel: þó gud frá 
barnbómi haft gefid oſs áteljanleg merki og ſann⸗ 
færingar um fínn karleika, hofum vér þó: ſvo 
gúlanslega, ſoo mótþróanlega brotid hans bodord. 
Þegar vér dirfumſt enn þá a bidja gud um 
fleiri velgjorninga, megum vér þá efti andvarpa 
með audmjukum anda og fegjas Drottinn! hondl⸗ 
adu ekki vid mig eptir minn „óþafflati, endur⸗ 

gjalb mér effi eptir misgjordum mínum? í því 
lífu äſtandi fáum sér effert annad gjort, en ſett 
allt vort trauſt til guds neidar, fyrir Jeſum 
Kriſt; ekki fáum vér reidt oſs uppä egin dygd 
vora, fem er ſvo veik, ſvo oͤſullkomin, fos blond⸗ 
ud breiſtleika, heldur einúngis uppá verdſtuldun 

9* 
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og fridbagingu vors guddomlega frelſara. J 
peſsari trú: megum ver þar um fullvifsir vera, 

ad gud æfi. muni ſynja oſs beſs, fem „efla má 
vora! ſonnu og varanlegu lukkuz med því inni⸗ 
legri hjartans vidkvemni, ſem sér andvorpum til 
guds, ſem vors mildirikaſta fodurs, bvi orugg⸗ 
ara verdur vort ſonarlega trauſt á honum; því 
ncikvxmlegar, ſem vér ſetjum oſs fyrir ſjoönir að 
odru leyti vorn bverdugleika, er ab hinn, frid⸗ 

þægjanbi pin og forbenuſtu hans ſonar, því ár í 
hvikulli og figurfælli: serbur vor trú. Ver serba 
um þar vid hæfari tíl ab medtaka guds ómetanr 

legu nábar geedi. Það eri í tranfti -Sejú full⸗ 
ncegjugjordar fyrir oſs, ab sér med gledi og 

djorfung vogum ab. nálgaft, í audmjukri bæn, 
vorn himneſka fodurzʒ o hoilik heilog glebil 
hverſu butmalanlegur fognudur! hvilikur forſmekk⸗ 

ur hinnar komandi himneſku fælu gefſt oſs þá 
efti í bænin! oͤl ad vér því ekki leingur van⸗ 
téfja nedum, ekli leingur med gäleyſi ja ſpo 
heilaga ydju! ól ad ver þó vildum yduglegar yf⸗ 
irvega hver lukka had er fyrir ſynduga mann⸗ 
eſtju, ad voga cab tala i bæn finni vid gud og 

kalla har: finn“ fodur! 
AUpp til himins med hjarta hreint, 

Ad horfa og fegja: gub, minn! hü 
„Ert æ mítt „athvarf Ljóft. sg legnt,, 
—— lukka veitiſt ſtarri enn fú? 
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Sal ertú, kriſtna manneſtjal ſem grundvallar 

þína trú á: Jeſü fridbegingu og fyribon! oͤl hvi⸗ 
líf ff þér, nú þegar þér i lift er gefins ab 
ann: vill heyra þína boœn og þitt áfall, ſem er 
þinn góbt og almáttugi fadir? hvílifa röſemi 
finnur þá efti ſcila þín, já, fognud, ſem útprejsa 
mætti einber gledi⸗tär af augum þínum, þegar 
þú: upplyptir þeim til guds, fem er þér allt og 
þín all gon?þejsa lukku, beſsa tójemi má: sur 
aubmjúf og trúargrugg ban afreka oſs, þá mun⸗ 
um vér reyna, hverſu kroptugt betta farſceldar 

medal er, til ab ſtyrkja vort hug og vora son. 

Ber framgaungum. þá, liknarfulli fadir! hrauſtir 
og. ófvíbnir undir þinni sarbbeitflir og náð og 
ſtyrktir af þinum kraptiz gladir tokum vér á 
móti ſerhverri ſorg, naud og Vættir, ſem adkoma 
kann. Þannig í vorum beuum ad mega um⸗ 

gángaft þín, á vor gud! her ci jordunni og vænta 
enn framar ab. vera á ſidan eiliflega hjch ber í 

himninum, bad fé æsir huggun og vor gledi, 

bor ſtyrkleili og vor vegſemd í jú Amen 

BSugvetja. En 
itib þér eff á þér erud guds muſteri og ab guds anbi 

byggir i ydur. 1 or. 3., — — 

Ad vera guds barn og muſteri — n 
anda, það er ſü edſta farſceld, ſem veita micú- 
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metanlega miðla gledi férþverjum rifnum, fem 
bana á. Gfum Þér guds börn og eilífð lifs erf⸗ 
ingjar, hofum sér þegar sblaft millu meira enn 
heimur þefði fær nokkurutima gefid oſs, ellegar 
frá oſs tekid. Hovad er þab til ä vorri jörðu, 
fem framar megi auka oſs hrigdar, Þegar vér 
meb vitnisburdi hins heilaga anda erum fullviſs⸗ 
ir um velþófnun guds? Mäſte oſs hriggi miſs⸗ 
ir eba: ſtortur einhverra jarbneffra audæafa? ert 
férþvert guds barn á óendanleg aubæfi í bændum. 

Gé guð vor fabir, mun þann viſt ala onn fyrir 
oſs hér í lífi. . Máffe oſs hriggi einhver ærur 
kreinking eba virdinga miſsir? en fáum vér nokk⸗ 
urn tíma æbrí virdingu näd, enn þeirri ab vera 
ſameinadir óendanlegum gudi? þær fálir, fem af 

ibúb heilags anda ern hafdar upp yfir allra 
holdlegra girnda yfirdrottnun, bekkja og glebjaft 
við adra lángtum gdri vegſemd, längtum hreinni 
lyſtiſemdir enn þær, ſem hafa fín upptok af ſyni⸗ 
legum og hegoömlegum hlutum. Ver þeffjum og 
umgaungumſt þá jafnvel hér þann gud, fem er 

fjálfur kærleikurinn, ſem ſvo fodurlega lét fér 

um oſs hugad sera, adur enn grundvollur ver⸗ 
aldarinnar var lagdur, ſem er alvis, neidugur og 
miſkunſamur fadir og gud, fem fljórnar ollum 
hlutum til vorrar ſonnu farfælbar. Ver bekkjum 

og reynum hann ad vera vorn trüfaſta og eilifa 
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vin, ſem fitur: á: guddoͤmsins veldisſtoͤli ſem af 
kerleika til vor borid hefur allskonar ordugleika 
hins maduſamaſta lifs, og ſjälfur lätid lifid fyr⸗ 

ir oſs; vér bekkjum og. finnum andans verkanir, 
ſem uppfylla oſs med fridi og gledi hins eiliſa 
lifsins. Guds vinfeingi og:fálarinnar  tófemi, er 
þvi vor rikdoͤmur, vor heidur, vor: huggan og 
vor ſaͤluhjcilp her á jordunni. Skal þá:etti: ſpo 
óumræbileg guds neid vefja í oſs laungun ad bjona 

gudi meb bvi hreinna framferdi? enhvad er 
þó náttúrlegra enn: beſsi paͤnki: ég er fyri trúna 

ordinn guds barn; holdſins girnbir, heimsins fár 
ſinnu finn eg nú gaguſtedar minni: akvordun og 
voninni um þið eilífa líf, fem gud hefur verkad i 
minu hjarta; allt of dyru verdi er eg til beſs 
keyptur, ab eg her eptir sera ſtuli heimsins óg 
Íynbarinnar þræll, — Min foftgæfnafta áftunban 

ffal þvi framvegis mida til þejð, ab hriggja efti 
þann anba, af. hvers íbúb eg nýt þeirrar. lífðing 
yndceluſtu lukku, lífsins ánægju og roͤſenn, og ab 
mijða effi aptur þá náb, fem. gud, af bverd⸗ 

ſtuldudum kerleika, hefur kallad mig til. O! 
þú, godi guddöms andi! innrattu ſjcilfur vorri 

ſalu þetta þér þófnanlega bugarfars. ftjórna þú 
og upplifga oſs, ſoo ab. vér meb þinni vegleidſlu 
mættum. fá umfluid þær ſnorur, ſem hold og 
heimur ſoo vptlega leggja i veginn rit, vora 
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dygda efingu; upplys þú vor augu, ſvo ad sér 
pekkjum þær: heiſtaſemdir, ſem umkringja oſs, et 

gef oſs oruggan hug og dug til ad ſtrida gegn 
heim; leid þú oſs á rettum vegi, ſoo ver ekki 
villumſt af honum fram aͤ laſtanna léttfæra. veg, 
né bar med leidumſt enn leingra frá: voru rétta 
takmarkiz gef oſs neid til ad veita þeim bend⸗ 
ingum eptirtekt, med hverjum þú. belja vilt vora 
fálu, en ekli moͤtbroanlega nidurbagga þær; ſtyrk 
Sjó c ſorgar og neydarinnar degi med binni 
huggun og bjálps lát vora fullviſon um þá fælu, 
fem ver egum i sænbum í eilifdinni, æ ſterkari 
verda, ctid meir lifandi i vorri ſciluz undirbü 
pit oſs þannig, vor gud! ad ver kvedja kynnum 
heim benna med roͤſemd og gledi, hvender ſem 

þina sie hébannf vel þófnaft. ; 

50. Sugvetja, í 
ver sí filia síð við guds elſtu? þormúng eða móta 

læti ofjófn eður búngur? kladleyſi eda lífebáfti eda 

ſberd? allt þab vér“ — ið — ſem 

oſs elſtadi. Rom. 8. — 

Vort nattürlega vanmetti er fö af eingu aud⸗ 

fjáanlegta, enn þegar! vér hugleidum ſpo marg⸗ 
an godan áfetning, ſem ver hofum oſs ſtod⸗e 
tat ihſarta, en daldrei verdur af. oſs framkvamd⸗ 
ur. Goerſu morgu lofum ver efti gudi á morgni 
hverjum ivorum daglegu fi þegar ver 
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gaungum til altarið, vid viſs tilfelli, fem gjora 
oſs hugſjüka fyrir voru lifi? hverſu tíðum má 
ekki einber godur äſetningur vera. í ſtad vors 
gjorvalla kriſtinndöems? og, hvar er þá fram: 
koceindin? med hverju ſonmum ver þá, ab aſetu⸗ 
ingurinn hafi verid vor alvara? bad er einungis 
viſt, ad gud hefur ekki her i heldur látið oſs 
ſkorta fína bekkjanlegu hjálp3 frá: honum einum 
kom oſs ſei godi ájetníngur, med hverjum þann 
vildi fá oſs uppvakta og leidda til ab æfa þab 
gödaz en ad sér efti látum þetta guds vert Í 

vorri fálu nci ſinum tilgdngi, það vottar ljóð: 

lega: vorn ovilja, vora „leti, vorn mótþrón og 

sort gäleyſi· Ad ſonnu vantar oſs ekki afſak⸗ 
ir og hindranir, eu vöru bä vorar afſakanir 
æ fannar. og hindranirnar óvinnanbi?  megunt 

sér afſaka oſs med vanmatti vorum, þar sér 

ovilum ad gud, eptir velboknun finni, verkar bedi 
siljann og framfsæmbina í oſs? ellegar, vantadi 
vſs stæfifæri til ad framfsæma vorn äſetning? 
hvernig feingfum ver og þetta ſagt, cin beſs ad 
sort gjorvalla lif sitnndi á móti, oſs? hoilikan 
ſkada hofum: vér efti gjort oſs fjúlfum? hverfur 
mikid gott er efti, forſomad? hverju morg taki— 
færi til þíns góba ofum sér. efti þar vid milt? 
vor ſamvitſta hefur ad ſonnu mäſke nokkud hrarſt 
um ſinn, en vort hjarta hefur ſidan ordid boi 
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hardara vg þverbrotnara, er þá efti ab óttaft ab 
vér hófum upptendrad med boilikri adferd, gud⸗ 
lega reidi gegn oſs? DL ab vér varum eins 
ſtadfaſtir i vorum djetningi, fem fá fortapadi 
ſonur, er ekki ab eins djetti ſer ab ſnüg beim 

aptur til foburþújanna, heldur gjordi ſig ab ollu 
ferbbúinn, já flýtti fér heim; mäſke vér bírjum 
nú á þejðart ſtundu helgan aſetning? ab minníta 

koſti bæri oſs ab gjöra það. - O! ad hann þú, 
eins og fyrrum ſvo margur góður iſetningur, 

efti hvirfi burt ſamſtundis! ſnuͤdu því ollum bin⸗ 
um hugrenningum, fála mín! til þejsa efnið, og 
gef þú med athygli gaum ad þeim. góbu hræra 
íngum, fem í bjarta binu uppkoma kunnaz flábu 

efti á freft að framfsæma þenna ciſetning, þar 

þú allteinð litid ræbur yfir hjarta binu og ófomnu 

tímunum. Endurnyadu nú á þesari ſtundu þann 
fáttmála, er þú ſvo opt brotið hefur og vertu 

framvegis ſtodugri í þínum göda - áfetningi. 
Drottinn gud! þér er allt vort hugarfar, allur 

fá áfetningur unnur, fem nú kviknar í vorri 
fálu. þú seitft hverju breytilegt og hoikult, 
hverju veitt, hverju bverbrotid sort bjarta er; 

æ! gjar. þab ftabfaft, oruggt vg hlydid í því ab 

æfa hid goͤda. Upppvektu vora fálu ſifelt meb 
góbunt og heilögum bræringum, fem binn anbi 

verkar i oſs! hjálpa“ oſs til ab framlvxma bann 
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goͤda ciſetring, er ver nú Byrjum, ab: jvér effi 
vanræfjum sora fáluhjálp eba tortýnumft vegna 
þejs góba ájetningð, fem vér albrei kappkoſtud⸗ 

um ab framfsæma. 

DA. Sugvefja. | - 

Allt umbreytiſt í heimi hér, um harmakjor min allteins 

fer; gud farfæl afdrif gefur Þeim, gedſtan hang 

alvold ftjórnar heim; þjáíft þér hold vg þoli bel, 

þar líður mér um eilifd vel. 

Gkkert augnablif er til, fem er odru fullfonte 
lega líft. Vort áftand umbreytiſt ſifeldlega og 
— ſem ſerlegaſt er — ver ver verdum beſs allt⸗ 

eins litid varir, hverſu haſtarlegur öſtodugleikinn 
er og hins, hverſu fljótt jordin á ſerhverjum 
degi veltiſt i hring. Jafnvel oſs bagileguſtu 
hlutir eru hvad meſtum oͤſtodugleika undirorpnir; 
nú erum ér heilbrigdir, gladir, ánægbir, en 
munum sér einnig verða þab á narſtu ſtundu! 

ſte má sér ſtridum þá vid daudann eba einhverja 

forg og maduz einnig þetta. angnablif, fem vér 

brúfum til ſamtals vid gud, hverfur óbfluga 
burtu og hvad er þab nú? hver peſs vottur 
framar? Viſsulega er þab forglegt, þegar vér 
Yfirsegum allra hluta oͤſtodugleika og verbunt 
beſs fífelt varir, ad tíminn lidur á burt, rétt 
eins og  reyfur eba foſsandi vatnsftraumur. 
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Hverſu opt glebjum ver oſs efti af blomlegum 
og beilbrígbim likhama, af rjödum kinnum og 

hrauſtlegu yfirbragdi, af fjormiklum ſälar og líf 
hama kroptum, en ſtyndilega hverfur vor gledi, 
þegar oſs rennur í huga, ab máffe nú þegar 
verði vor likhami máttlaus, afſtremdur, orendur, 
vidbjodslegur. Hoerſu ánægbir erum sér efti í 

ſtauti vorra keruſtu vina, þegar innvortis fær 
leifi ſameinar þeirra bjarta vid vort yg ſameg— 
inleg ſorg gjorir vora eymd að þeirra egin? er 
þegar: oſs hvarflar þá i hug, hverſu umbreytan⸗ 
legt og fallvalt þetta allt er, ellegar ver alvar⸗ 
lega fetjum oſs fyrir: ſjönir þann tíma, þegar 
sér munum apturlykja þeirra augum edur og 
Þeir vorum, æt þá meigum vér í hvert, ſinn 

briggjaft, Þegar sér „litum þá og unbir eins 

unum til. beſsa. En þið: rikdömur, metord, 
fellt og von! hverſu opt hughreyſtum sér oſs 
ekli vid ykkur í voru lifi? en þegar vér ihugum 
ylkar oͤſtodugleika, hverſu beiſt aq ſorgleg verd⸗ 
ut oſs þá efti ykkar umhugsan? hverju glabvært 
verður ekki vort auga vid morgun ſolarinnar 
uppruna, en hve ſorgfullir verdum vér etfi bar 

á móti þá oſs hvarflar i hug, ab fólin lika ein— 

hverntima verdur myrk fyrir vorum augum og 
morguninn ekki framar gledur sort: hjarta? vid 
bvilika oögedfelda reynſſu, hlýtur sort bjarta ab 
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hryggjaſt, en hreſtu þig upp, fála min! láttu einga 
forg yfirbuga bigz oͤſtodugleili jardneſtra lúta 
má gjöra þig viſa og lukkulegaz; fjálfur þeirra 
óftobugleifi fær opinberad þér mikilleik guds ale 

mættis; i hans: hendi eri allar bins lifs og 
lukku umbreytingar, ſerhver þeirra leggur fitt til 
fullkomnunar beſs gjorvalla. Dverju jafngedja 
meittu ekkt loksins vera, þegar þú: hugleidir nätt⸗ 
uͤru þeirra hluta, ſem hjarta Þitt er ſpo faftlega 
bundid vid? hverfur léttara mun ber þá efti falla 
ad miſsa beſsa Hluti, þegar þú fyrífram hug⸗ 

leidt hafdir hsernig mogulegt og titlegt þab jé, 
ad þú munir þá. miſsa? þú „átt þó einkis ab 

njóta af ollu þvi, fem þér fellur í ſtaut odru— 
vífi, en eins og þab vært á hlaupum. Þúmátt 

ſmakka lifsins ſaklauſu ánægju, en hennar öſtod⸗ 
ugleiki á ab kenna hér, ad gefa þig efti alla: vid 

henni: þú átt ab: callita jordina eins og henn⸗ 
ar geedi verdſtulda, en vid endurminningu þeirra 
forgeingilegleika ad dempa í þínar offreku laungun 
til beirraz pakklät og undrandi máttu ſkoda og 
medtaka vordaganna fegurd, beirra lokkandi prydi 
og heillaſomu glabværbir, en læra þó bann vis⸗ 
döm aftſexhverju blömſtri og laufbladi, ad hugs 
Íeiba endir allra hluta; har vid ä ad vekjaſt hjci 
þér laungun eptir betra og fullkomnara lifi, hvar 

eingin umbreyting eda umſtipti, einginn oͤſtodug⸗ 
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leifi mun framar fínnaft: Poi optar, ſem for 
geingilegleili og oͤſtodugleili mannlegs lifs verb 
ur þér fyrir fjónir ſettur, því viſsar fannfærift 
þú um þá farjælb, fem í betra lífi bíður. þín og 

ad varanlegleiki beſsarar farfælbar muni þar um 
buna þér allra hluta óftsbugleifa hér á jordu, þá 

verdur þú: guds og hann verður þinn; já, eilif⸗ 
lega verdur hann þinn, og frá honum mun þig 

effert fá ſtilid, effi þreyngingar, ſorg eba miſs⸗ 
ir eba neyb, hvorki helviti, líf né baubi. 

52. Hugvekja. 

Er gud meb oſs, sér eingri þá ólulfu þurfum biða, 

bann má trauſt {etja þverr einn á, í hrigdum mæbu 

tiba. — — 

Hvoernig, fem vér í huganum virdum fyrir oſs 
sort áfigfomulag, í hverjum helzt lifsins umbreyta 

íngum vér abgætum það, fjáum vér ætíð og alle 
ftabar eigin eymd vora, neyð og þarfir, en undir 
eins forſſon guds því „ abbáanlegri, því víjsari. 
Ef. vér yfirvegun það hjälparlauſa áftand, í hverju 
sér bárumft inni heim þenna, þá ſjäum vér, ab 
varla er i gjorvollum heiminum ab: fínna ſpo 
oͤfera ſkepnu tl ad bjarga ſjälfri fér, fem mann“ 
eſtjuna; jafnvel þá, er ver hofdum nokkrum 

bproſta náb og odlaſt meiri krapta, vörum vér 
þó:allt of vanmegna til ad uͤtvega fjálfum oſs 
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forſorgun. Ber erum undirorpnir óteljanbi úte 
vortis mótlætiíngum og margvíslegri innvortis 
oͤroſemi, þúngum hofudſkepnanna afollum og ann⸗ 

ara manneſtja ofbeldi, ſoo ab oll mannleg for⸗ 
forſjälni reyniſt næfta veik til til ab fá víð fyrr 
ir því sernbaba, og allur vor fraptur ónógur 
til ad afſthra þeim ájfollum, fem. oſs ern buin 
af ollu beſsu til ſtada sq tjóns. Margar pung⸗ 
ar freiſtingar, margar. huldar tälſnorur serba í 
vegi fyrir oſs, fem vér hvorki fáum þefft né 
binbrab; ver kunnum ab rata í margar og Ós 
væntar häſtaſemdir, ſem eingin mannleg greinb 
fær fyrirfjeb; sér erum undirorpnir margshätt⸗ 

ar veikleika og fjúfbómum, morgum órétti, ſpik⸗ 

um og þrettum af odrum, ſvo sér orvænta mætt 

um ab fomaft af, já, oldungis vanmegnaſt und⸗ 
ir fynba, Ísrga- og eymdanna byrdi, ef vernd 
guds forfjónar ffilbi vid oſs. Auk allra peſs⸗ 

ara tilfella, fem ofbjoda vanmeti vorum, purf⸗ 
um vér enn þá ab. ſtrida vid ſtort og orbyrgd. 

Ver verdum varir hjá oſs jófna og tilhneiginga, 
fem vilja láta. ſer fullnægja, fem annars ángra 
sg kvelja og gjora oſs rólega. Ef ab sér 

hefdum nú einga adra hjálp í peſsu aͤſtandi, enn 
vora eigin krapta, hverju illa yrbi vid peſsu 
rädin -bót, hvernig vorum ſtorti aflétt? hverſu 
far oͤſtir sorar feingjum vér þá uppfylltar? á 
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fyrirſjed tilfelli, Ssæntar hindranir megna ab úr 
nóta jafnvel sort forfjállegafta áform og oll þar 
ttebal, af hverjum sér væntum oſs meftra heilla, 
duga allopt ekkertz bvi yrði bad med ollu for 
gefins, þó daglega riſum upp árla, gjörðum nt 

ur ad dogum og atum vort braud med ſorg, ef 

guds adſtod ekki bleſsadi vora äſtundun og ſtyrkti 
vor fyrittefi. Serhver dagur færir oſs heim 
ſanninn um allt þetta, margvislega og Daglega 
Serbum ver varir vid veikleika vorn, borf og 
eymd vora. En, ſvo mjog, fem beſsi hugleid— 
ing mætti {vigta oſs hug og. bug, fen kroptug⸗ 

lega finnum sér oſs þó! ftyrtta og hughreyſta, 
Þegar. sér ihugum bann fannleifa = ab já almátte 
ugi himins og jardar ſtapari á hvern sér trúum, 
er vor fadir og velgjorari. Undir hans um⸗ 

ſjön gaungum ver med glebir á móti ollum þeint 
tilfellum, ſem kunna ad hitta oſs Med fullu 
frimadar trauſti afhendum vér all vor efni í hans 
nedarriku ſtjörnun af vorum gudi, ſem elſkadi 
oſs fs heitt, áð hann ütgaf finn eingetiun ſon 
Jeſum oſs til endurlauſnar, meigum ver sænta 

oſs alls beſs -qóba, fem vott frelſt og ſaluhjälp 
vidbarfz já, hann, fem gaf vſs Goninn, mun 
viſsulega gefa oſs allt gott með honum. Sü 
von og fullviſsa mun óg hughreyſta oſs i ſer⸗ 

hverri eymd og neyð; him ſtal oſs jafnan nög, 
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þó eittþóab af timanlegum munum brefti, og 
heimſins blidt atlæti umflhi oſs, því fé gub med 
sj, hver fann þá vera í móti oſs? 

„ Sngvefja. 
MÆ! vefnum baubinn ábúr enn kallar, vſs á óvæntri hed⸗ 

an ftunb; albrabir badi vg úngir fálla í fótt og 

hrauſtir belg í blund. Gin afbrif fyrir einginn ir, 

æti vibbúínn fæll því er. 

Poilikur áletningur er oſs monnunum hæfilegt 
þverra líf er ſpo ftutt, og bar hjá einfa mikil⸗ 

vegur. Hverſu ffammur tími er þab, fem vér 
eigum enn þá ólífaban? ern bad hundrad, ed⸗ 
ur eru þab færri ár? og. þó það væri nú eine 
hver þín leingſta áratala, mundi þó efli fú ei⸗ 
lifd, ſem alls einga aratolu né enda hefur, 
krefja oll vor ár til undirbimings? eba vitum 
vér fyrir sort banadegur? getur það mäſke efti - 
runnid oſs upp með morgundeginum? er þá und⸗ 
itbúningur undir daudann nokkurra ára, mán? 
ada, fárra baga eba augnablika verk? hlýtur ekki 
vidurkenning ſyndarinnar og ángur af henni á 
undan að gánga, eba vort bjarta og gjörvalla 
Þitgarjar áður ab umbreytaft, enn vér ftígum þab 
mililsæga ſtig, yfirum takmork timans vg eilifd⸗ 
arinnar? hverſu mikill eptirþánti, hverſu miklir 
kraptar útheimtaft efti, aſamt vidvarandi ydni og 

10 
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dftunbun, her til3 hverſu naubjynlegt er efti þefð 
vegna, ab vér nógu ſnemma gjórum oſs vidbüna, 
já, búumft fem begt unbir þetta „meft áríbanba 
ſtig af allum? Pad, fem enn er eptir af vorri 
bérsift, hvort heldur það ern ár, bagar eba fá 
angnablif, hverfur óðum á burt og þejsir ófomnu 

timar munu þó aufa vora forbæmingu á fíban, 

ef ad sér. effi. brúfum þá forfjállega. -Fyr enn 
vér verðum beſs barir, er vort enbabægur upp“ 

runnib, og daudinn fyrir vorum býrum, vg þá 
munbum sér fyrſt hriggvir {Eeljaft, „ab allur vor 

gödi „dfetningur í ſoo lánga tíma. vard ab eingu. 
Hverſu ſtamman tíma egum vér enn ölifadan, 

ſpyrjum ver aptur ? vér vitum það efti, og þejsi 
óvifða ætti ab gjöra oſs forſjcila og umhyggju⸗ 

ſama um brúfun vors lifs. Mér ættum atid 
þannig ab lifa, eins og ſerhver dagurinn vært 
fíbaftur vors lijö, sér ættum gtid ſvo ad breyta, 
fen vér mundum öſta oſs ab. hafa breytt vib 
enbir. vorra. daga. Ver ættum efli ab mæta 
voru endadegri, ſem vitſtola menn og gärüngar, 
heldur med yfirvegun og góðum undirbüningi; 

opt „ættum. vér ab ſpyrja oſs ſjälfa: munn beſs⸗ 

ar lyſtiſemdir, þejsar glabsærdir, beſsi rikdömur, 
þejði metord serba mér ſom í baubanum og eg 
álít þar nú, á medan eg lifi heilbrigbur %. mun 
eg þá med ánægju minnft geta þeirr athafna, 
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fen eg nú hef fyrir ſtafni, Þegar eg á banar 
fænginni renni augunum til: bafa til míns lína 
lífs, og hugleidi oll míns lifs fyrirtæfi? "þegar 
sér holdum fífelbt áfram þefóari eptirgrenflun í 
ollum lifsins athofnum med réttri hjartans ein⸗ 
legni og ſtodugleika, mætti hün ad minnfta koſti 
hafa þá heilſuſamlegu verkun fyrir oſs, ad vér 
forſjälli yrdum i brükun jardneſtra hluta og 
vorum fyrirtæfjum. 2El tofum nú á beſsari 
ſtundu fyrir oſs nýtt og betra ſinnislag; í bag era 
um Sér einum begi eldri ordnir, ellegar, ſem er hid 

ſama, vér erum komnir einum degi nær grofinni 

enn i gær. Lif vort fann. mäſke enn þá ab vara: 
nokkra, en þó. til viſsn mjog: ftutta ſtund, ef vér 
metum þab eptir augnablikum og jofnum ſvo ſam⸗ 
an vid eilifdinaz er uppá peſſsa ſvo ſtuttu, fov - 

oͤdfluga og hverfula ſtundu á þó ad koma vor 
eilífa lukka eba oͤhamingja. Hoerſu därlegt má 

þab þá. efti virdaſt, ad láta: ſer oldungis ár 
minnt líða, vegna beſsa nálæga „og þegar út= 
runna lífð, vora eilífu áfvsrðun? eda ſtulum ver, 
ſtynſemi geddir og af Jeſu enburleyftir, „vér, 
fen erum himinsins borgarar, lifa allteinð og 
býrin, fent einga réttnefnba ſtynſemi odluduſt, hafa 

beſs vegna eingar ſtyldur ab vardveita, efti þelbur 
feftir fyrir þeirra. vanrækt ab: óttaft? egum vér 
þá - þánfalauft ad eyda þeim: ſtundum, ſem efti 

| 10* 



148 

eru vor eign heldur enn annað? ſtyldum vér hafa 
lífab ſoo marga baga, ſem allur vor albur inni“ 
bindur, en geta þó efti fagt um einn þeirra: 
þenna bag hef. eg. serbuglega lifad? ſtulum sér 
frefta vorri yfírbót uns þin länga og ógnarlega 
eilífð yfirfellur oſs mibt í andvaraleyſinu? Onei! 
ónei! veri nu fá ájetningur ſtodugur hjá. ojs alle 
unt á férþverjum tíma, ſem gub unnir oſs lifs— 
ing, ad hugleida og verka vora fálubjálp, þá 
verðum sér fælir! 

54. Hugvekja. 
Kenn mér þá vitſtu vel ab telja segferbar minnar baga 

hér, ab þinn eg ſtundi veg ab velja, vakni til fælu? 

og lífs þjá þér. O gub! þá daudans bregft ab nótt, 

beygja gef þú mér vel og rótt! 

Sa tími mun einufinni adkoma, ſem fsipti oſs 
ollu því, er sér nú.álítum ávinning vorn. Vort 
líf, vor heila, vor tímanleg velgeingni, metord 
og lyſtingar, allt hvad sér fært hofum í þejðum 
heimi, varir þó efi leingur enn til vors dauda 
bagð, og þegar ab þejsum begi er komid, ern oll 
vor fyrirtæfi, fem vér äiſett hofdum ab fram, 

fvæma, topud, sér hljótum þá ab fnúa hafinu 
vid því ollu, fem vér nú álitum ab vera oſs ár 
vinning á jordunni. Óverfu umhugsunarverdur 
og þó óþægilegur, má: ekli fá tími vera ſerhverr⸗ 
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ar manneſtju náttúrufari, bvi daudinn er. nátt 
úrunnar oͤvinur; þab er því Ónáttúrlegt ab: bera 
eingan kvidboga fyrir þet, fem lífi vorir er ffab- 
vænt; hverju þúngt er effi vorri. mannlegu nátt 
uͤru ab yfirgefa ſambüdir þinna lifendu, vorra 
kunningja, vorra áftsina, og þjá: þann tíma nár 
Iægjaft, ſem leidi oſs í hid ófunna land. þinna 
daudu, hvar sér eiliflega hindrumſt frá þeim at⸗ 
hofnum, ſem vér álitum oſs hér. naudſynlegar; 
ab rykkjaſt burt frá vorum allra beztu vinum, 

ſem elſkudu oſs eins og ſinn augaſtein, já, heldu 
oſs ab sera bad tré, undir hvers ſtugga þeim 
ar oll ánægja ab mega hdilaſtz ad þú alla ekkert 
meb oſs tekid af allri vorri útvortis vegſemd og 

yfirlæti, nema lélegan molbar * hjúp, ſem þó 
efti fær lífamann verndad fyrir rotnun og orm⸗ 
anna nogun; hverju fátæfa gjorir ojs ekki þefsi 
tími? fátæfari enn. ver vorum allt frá vorum 

fæbingarbegi.  Úns bur daudaſtund adkom, vor— 
um vér máffe virdtir og heidradir af hverjum 

„ manni3 vor ráb voru: fót, vorum boðum. var 
fylgt, þángab ab og efli leingra neidi vor eign- 
ar⸗ rettur á því, ſem vér undir hondum hofdum. 

En, daudinn ſoiptir oſs ollum eignar⸗retti og 
allri eign og hvorki má framar beita um life 

hama vorn sg likkiſtu, né um grof vora, ad 
betta, auk heldur annad, fé badan af vor tign; 
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likhama og kiſtu eignaſt ormar og rottan, og 
fomu grofina allopt abrir medbradur vorir; mun 
ekki þejsi tími mega óttalegur virdaſt vorri, vid 
þenna heim ſvo faft bundin, náttúru? efalauſt 
má bann þab vera þegar sér álitum daudann 
eins og náttúrlegar manneffjurs en — fem kriſtn⸗ 
ir — odlumſt sér ffrar annað hugarfar; allt hid 
óttalega fær annab útlit í vorum augum; mij8r 

iriunn verdur vor ávinningur, Þegar þér álitum 

daudann eins og ſannkriſtnum ber; því þegar 
vér náfvæmlega adgetum endir vorra náttúrlegu 
afbrifa, gefft oſs ánægjanleg orſog til gledi. En, 
o þú, lifsins og daudans herral þab er: þefsi 
Þættufamt timi, fem ver hugsum ſpo lítið um, 
en ſkelfumſt þó fyrir, því við hans umhugsun 
hverfur all vor Íyftifemb. -9E! síirbítú að gjora 
voſs daudans umhugsun þæga og óttalansa og 
leida oſs fyrir fjónir vora réttlætingu í banbanr 
um frá fynbinni, vort fullkomnada frelfi, - vora 

eilífu fálubjálp,. þab hnoſsid, ſem sér keppumſt 
eptir og þá lífsins og vegfembarinnar öforgeingi⸗ 
legu fórónu, fem umbuna alla vora mæbu. Gjordü 
vſs vitra, kenn oſs opt og Ybuglega ab hugsa 
— jafnóbt og vorar æfiftunbir framlida — þann“ 
ig: lof þé gudi! nú er aptur eitt ſtig til eilifd⸗ 

arinnar áfrant komid! Þegar nú loksins þar 
ab femur, ab allar vorar lifsſtundir ern ütrunn⸗ 
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at, lát oſs þá ſofna útaf með ánægju í hjartanu, 
fso vér aptur megum upponfna í eilífri glebi. 

Aldrei fáum vér hér í heimi meiri blejðun odl⸗ 
aft, albrei farfælli sq rólegri lífab, enn þegar 
vér vitum og fulltreyftum því, ad þejsi vor oöſt 
munt verda af Þér bænheyrb3 já, þr munt bæna 
heyra oſs, milbafti fabir! vér reibum oſs uppá 
þína mijfun í Sejú nafni, og fulltreyſtum því; 

ab ſokum þang pinu og banda, viljir þú einnig 
farſcela vorn ſidaſta vidſtilnad, þegar vér äſtund⸗ 
um ab búa oſs verduglega undir hann, med því 

ab hlydnaſt þínum bodordum, og á meban vér 
lífum, äſtunda ab þófnaft þér. IE) vexti jafna 
art i vorum breiffleifa máttugurl: Amen! 

Hugvekja. 
Obad vilti ſoo Fseína? og Haga, kjor utſtipt þér ſala 

mín! því med ſorgum fvo þíg naga? fjá ! Þinn gub 
vill þeillir þín; eg í gubi glabur er, guð! min fál 

fulltreyftir þér, blhv, er reyn' eg, viltú venda til Úeg 

famlegð og farſals enba. A 

Ad oll vör ſorg og meða í heiminum er ſoo 
oͤſtodug, gefur oſs huggun í ſerhverri eymd; 
einginn er frí frá ſorgum og andſtreymi Á jord⸗ 
unni um alla æfi ſina; lofaður vert gud, ab alle 
ar borar móllætingar, allir vorir þrigbar tímar 
eru umbreytingum undirorpnir! væri, allt annad 



152 

unbir fólunni forgeingilegt og oͤſtodugt, er eymd⸗ 
írnar einar  óumbreytanlegar, þá hefdum sér fyrſt 

efni til ad andvarpa og kveina „yfir voru lífi 
en oſs til heilla sg huggunar, eru þeir ütvortis 
Hlutir, fem mega Þriggja oſs, allt eins breytilegs 
ir. Opt Þerraft vor tár í ſama vetfängi og vér 
graͤtum, og þegar ver byrjudum eina ſtund með 
umkvortunum, endudum vér hana allopt med gledi, 
og hofum vér ekki einatt um æfi vora fundid 

marga peſskyns gledirika reynſſu? hversu tíðum 
veinudum ver ekki ab morgni dags: drottinn hefur 

gleymt mér! em ábur enn kvoldid kom, mättum 

ver vidurkenna: drottinn minntift mín og bleſsadi 
mig; jafnvel undir ſjälfri mótlætinganna byrdi, 
hefur gud opt rétt oſs þá endurngringu, ſem lét 

oſs gleyma allri vorri ſorg; hversu bvidurkyxmi⸗ 
leg var þá tidum vor umkvartan yfir varanleg⸗ 
leika eymba vorra! verðu grundvallarlaus vor 

vantrú, og átilþlýbileg vor moglan á móti guds 
forfjón! ef ab vér vildum leitaſt vid ab útvega 
flálfum oſs röſemi, gefum þá gætur ab þeirri ná 

kvcemu vg milbu forſſön med hverri gub leidir 
fín born. Joſephs líf, Jobs forlag, Davids tile 
felli, já, Sefú fjálfs míburlæging, getur fannfært | 
sjó um, hverju vísbómölega, hverju nädarſam⸗ 
lega gud hagar breytingum þefða mannlega lífs. 
Poi ffylbum vér þá vanvirða fvo þann nábuga, 
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alvífa ſtjörnara allra mannlegra tilfella, ab sér 
- effí tæfjum oſs af þejðum og óteljandi odrum 
bænum, huggun og gledi i vorum oͤkomnu lifs⸗ 
ſtundum? Hoernig feingjum vér verdſkuldad ad 
lifa nokkra glada ſtund, ef vér ekki viljum polin— 

möoͤdlega umbera hinar oögedfeldu? Peſsar nú 
nálægu ſtundir geta. verid oſs á einhvern hátt 
motdrægar, boi ſifellt finnum sér nóg tilefni, ſem 

gjöri oſs hugſſüka og angurvera. Latum nú 
beſsa ſtund vera oſs til reynſlu og æfingar í bol⸗ 
inmæbi, til ad leggija oſs med ánægju undir vors 
guds vilja. Ver ſkulum einga ahyggju bera fyri 
oͤkomnu tímunum, heldur bæma um þá eptir hin⸗ 
um umlidnu, ex einſetja oſs ab lifa bæbi þenna og 
ſerhvern bag sel. Ekki ſtkulum sér. fefta vora þánfa 
efnúngis „á mótlætingum þeim, ſem oſs pykja nú 
máffe bitrar, belbur minnaſt hinna tímanna, | á 

hverjum vor neyd muni umbreytaſt til bagjælba 

og vor hrigd ſnuaſt i fognud. Sé nú beſsa 
tíma. ſvo lángt ab bida, ſem vill, hann kemur 
ſamt efalauſt, þó ekki yrdi fyr enn við umſtipti 
tímans og eilifdarinnar. Þá mun allt það fyr⸗ 
ir oſs upplysaſt, fem oſs er. nú sf mirkt og hul⸗ 
ið, um tilgáng guds með hans reynſlu og bend⸗ 
íngar þér á jordunniz þá mun þad einnig beita 

mega um oſs; byrjanin var undrunarverd, en 
endirinn vegſamlegur. En mäſte sér á peſsari 
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ſtundu egum vid eingar mótlætingar ab berjafi, 
né þurfum ab ſtynja undir nokkrum þjáningum, 

et munu þá efti heldur neinir aumir fínnaft í 
kringum ofð, fet nú andvarpa mega? í vorri 
breytni vid þá ſtulum vér leitaft vid ab verda 
qubi lifir, og ſoo framt vér megnum, lina og 
létta þeirra eymbum. Pad færleifð vert mun 
einhverntima hughreyſta oſs, Þegar vér erum í 
eymdum ftabbir, og þar að aufi äfhsa adra ab 
létta unbir vora byrbi, þegar mótlæti heimfæfa 
ir oſs eins vg þá, og þó það yrdi effi, mun 
ſamt guð fjálfur berba vor trüfaſti hjälpari, ſem 

ffjórnar ollum vorum mótlætingum til farfællegs 
enda. Ol hverju. glabir megum vér efti vera 
þá, þegar gud ſtjörnar ollum efnum vorum! þann 

mun #9, vegna Sejú fríðþægingar , aflétta allri 
neyd. 

56. Hugvekja. 

Eg vil þaffa drottni í minu hjarta; eg vil ſegja frá oll 
um þínum báfamlegu hlutum, eg vil glebja mig og 

fagna í þérs eg vil fýngja þínu nafni lof, þú, allra= 

bæftil Pſalm, 9. 
Po ad velgjorningar hins miſtunſama guds 
væru efti {oo óteljanlegir, þó ab þeir vorudu 

efi nema um viſsa tíð, þó ab haus góbgirni 

hefdi með þejðum begi enba, gætum sér þó efti 
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ord fundid til ab. prisa med karleika guds verb: 
uglega. Po nálæg ſtund gæfi oſs ekki orſok til 
ab prisa hann, mættum vér þó færa honum ö⸗ 
endanlega lofgjord fyrir allar umlidnar. Svo 
läugt, fem vér lítum til baka og til hins um 

lidna vors lifs, finnum vér allftabar óræfar rok⸗ 
fembir og merfi uppci bans náð og velgjorninga. 
Bilbum sér telja: hans velgjarbir, mættum vér 
frammtelja ſerhvert vort æbarflag, férþvern andar⸗ 
brátt, ſerhvern þánfa. þet „þegar sér ab eins 
reikna vildum faman þá selgjorninga, er ſerhver 
dagurinn, fent vér lífum, fjálffraja færir oſs, {vo 
fem: ljösid, loptid, fæðuna, frapta til erfidis og 
sort líf, þverðu margir yrdu þá efti allir guds 

„Selgjórningar við oſs ab lokunum? Hversu 

margir þá þeir, er bann ärid um fring, hvert 
árið eptir annad, já, allar vorn albur, lætur 
falla í sort ſtaut? hversu ber oſs ekki ab þaffa 

alla guds velgjorninga vid oſs á barnsaldrinum 
og hinum efri aldri? ſvefusins velgjorninga? þína 

huldu og nädarriku forſjon, hverrar vér urdum 
ekki varir? endurlauſnarinnar velgjorninga? O 
drottinn! óteljanbi vg óumræbileg er þín neid! ab 

framtelja alla þína velgjarninga, er oſs ſyndugum 

og fäfrödum efti unnt; ab íhuga verbuglega 

fjölda þinna báfembar = verfa, er eingum daud— 
legum gefin, þareb jafnvel einglarnir mega furda 



- 156 

fíg síð Þeirra hugleiðingu, báft ab og prisa þína 
gæedſku.  Borfenntú því, liknarfulli fabir! veit 

leifa og vanmeætti vorrar fálar, og fyrirgef þú 

oſs þab tilfinningarleyſi, ab sér ekki lékum ihug⸗ 

un þínna velgjorda upplifga oſs, ſem bar; efti 
leida oſs til hjartanlegaſta þaftlætis og füsrar 
hlydni síð bin bodord! Pó vér gætum efti upp⸗ 
talið alla þína margfoldu náð, viljum vér þó 
leitaſt vid að igrunda bana, ab láta bana ætíð 
vera oſs hugfafta, ad auglÿsa hana sbrum. Þótt 
sér ekki nema ad nokkru leiti bekkt fáum ftærb 
þinnar miſkunar, viljum sér þó því meira ómafi 
serja til ab þeffja, hversu ónógir fjálfum oſs 
vér erum, hversu óverbugir, hversu vanmegnaz 
þó vér getum albrei verduglega prisad gud med 

ordunum, viljum vér því kappſamlegar leitaft vid 
ab dyrka hann með voru framferdi. Þó ab sér 

efti fullkomlega fäum ſtynjad hans miſkunarrika 

Yeærleifa í þefsum heimi, ſkal oſs ſamt því inni⸗ 

legar länga eptir himninum, hvar längtum meira 
af bans nadarverkum mun oſs verda kunnugt, 
þar mun lika vor túnga fá honum ſungid verb 
ugri lofgjord. Fäum sér efti vegſamad þann í 

vori lifi, munum sér þó gjora þab í daudanum 

og útgánga af heiminum med þeim lofſaungi: 
drottinn! hversu mikid hefur þú gjort vid mig“ 

En þegar vér loksins upphafdir erum til binnar 
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býrbar, „eilíft guð! * munum vér fullkomlega fä 
þefft,. hversu mikid þú Hefur vid oſs gjort; þá 
mun vor fála prisa Þig, sg vor andi glebjaft í 
þér, vor gud og vor frelðari! 

De. Hugvekja. 

Senn mér, ó gud! fem gætir min, gánga fram eptir bod⸗ 

um þin, ordugar lifsins Teibir! ſamvitſtunnar þá 

frid eg finn, og fognud eilifan, drottinn minn! er 
þú uͤtvoldum greidir. 

Ad lifa. heilaglega og í fannri trú og qub- 
hrodſlu, leitaſt síð ab serba gudi þófnanlegur og 
honum æ lífari, þab er vor allar, tilgängur 
vors lifs, vort mark og mid og vor lukka. 
Stunda þú því, kriſtinn madur! ab ná ffýrri, 
fannjæranbi og fullfominni bekkingu um ſtyldur 
þínar, hversu ſerhver þeirra fé. naudſynleg þér, 

og þar hjá ab fínu leit býrmæt. — Endurnyadu 
og ffyrftú þejsa þína bekkingu tíðum og brukadu 
bana vg afdu í daglegu líferni; laærdu ab ffilja, 
ab ſtylda þí, jafnvel ſerhver hin ordugaſta, er 
þín lukka, vaktu því yfir þínum girndum og ſinn⸗ 

ísþræringum, fo þær leidi big ekki afvegaz trúbu 
ſjälfum þér aldrei ofvel, og proöfadu daglega 
bjarta þitt og framferdi granbgæfilega, því ſer⸗ 
hver hagur, ſem þú lifir, er býrmætur partur 
þína lifs ⸗ſtunnda · Hugsadu opt og með trúr 
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udu hjarta til guds og Jesü, og leitaðu í yfir“ 
vegun hans fullfomlegleifa og verka, í bans vele 
„gjörningum, er þó einfum í þeirri endurlauſn, 
fem hann þér afrefabi, helguſtu upphvatningar 
og kroptuguſtu mebala til ad lifa rábsonbu og 
dygdugu líferni. Finnir þú vanmætti þitt, láttú 
þab því framar nýja þig til heitrar bænar um 
hjálp: hans og neid, ſem lofad hefur ab láta. finn 

frapt serba í Þreyffum máttugan. Kærbú æ 
betur sg betur ab þeffja fjálfan þíg sg heim 
inn, fem þú lifir í, og hugsadu tíðum til peſs, 
hvers vegna gud lét þig fæbaft og lifa á: jord⸗ 
unnt; þeinftú þar um opt, hversu líf þitt er ſtutt; 
um tign og mæti þinnar fálar sg hennar oodaud⸗ 

legleika. Hugſadu um dygdanna umbun vg lafir 

ánna ftraff, fem framkoma mun, efti einúngis í i 
þefðu lifi, belbur og binni oͤkomnu eilifd; nidur⸗ 

„þagga þú albrei ráðleggingar ſamvitſtu þinnar, 
né þína innvortis blygbun yfir hinn vonda, því 
fú tilffnning er verndari og vaftari hins göda 
hjá þér; áftunbabú ſtrax frá barnbómi ab hlyda 

rcidum gödrar ſamvitſtu, áður enn bjarta þitt 
ffemmift og forberbift af laftanna sana gegn því 
göda; fjábu til ab hafa ætíð eitthvad nytjamlegt 
fyri ftafni. Lardu ab takaſt ómaf og ordug⸗ 
leifa á hendur; því ómafslanft ſkedur eingin dygda 
æfing, eingin verſkuldan, eingin lukka. Neitadu 
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ſjalfum þér opt leyfilegra lyſtiſemba, ſpo ab þú 
þar vid venjiſt á ab drottna yfir þínum tilhneg⸗ 

ingum; forbaftú umgeingni vondra, en þæftú fame 
fyæmi. rábvanbrag lærbú forfjálni af þeirra dem— 
um og fpefi af undirvisun þeirrar heilogu ritn- 
ingar. Gior þetta og haltú áfram í þvi, þá 

muntú sara í dygdum, Vara ad farjælb meb bar“ 
andi innvortis ánægju. Hofum vér þejðar regl⸗ 

ur oſs yduglega fyrir augum, munum ver ſmäm⸗ 
faman leidaſt og venjaſt á ab breyta eptir peim, 
og hversu dyrmat er þá efti vor lukka? fáum 
sér henni ab eins náð, er allt feingid, fem vor 
áfvarbar útfrefur, „allt, fem vér fáum nokkurn⸗ 
tima oͤſtad oſs; þá getum sér lifad í rófemi vg 

ánægju, og á ſiduſtu ſtumdum vors lifs, mun 
þefsi rófemb og ánægja, fem sér nú ſmokkum, 
þegar sér gjörum truarorugga bæn til guds, efti 
vid oſs ſtilja. Med því ffærri laungun, ſem 
sér nú óffum oſs í lifi og dauda, ad vardveita 
þetta hugarfar, því innilegar kvokum sér til bin, 
heilagi og góbi gub og fadir! ab þú sirbift ab 
gefa oſs frapt til: ab elffn og ydka fanna gud⸗ 
hraedſlu, fem veitir oſs ſvomikinn og heilsuſam⸗ 
an ävinning. Endurnya þú. ser hjortu med 

binum göda anda, og gef oſs þab hugarfar, ſem 
gjöri oſs i raun og veru dygduga og ſannkriſtna. 
Gef ab ver ſifeldt mettum serba þér fjálfum lik⸗ 
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ati, Fight tafa framforum í í sísbómi og dygd, 
fífelbt verba þér enn náfsæmlegar fameinabir, 

ſpvo ab sér fínna mattum ſifeldt vaxandi röſemi 
og átægju af poi ab gjora hid gödaz og ſeum 
vér enn þá lángt frá beſsari lukku, g! gef oſs 
þá náb til ab odlaſt bana, vg ſvo ab eflaft í 
dygdunum, ab vér þar með nálægjumft vora ſonnu 
lukku; Þegar sér byrjad hofum ab féta þenna 
farjælbar veg, ſtyrki og leidi oſs þá, veifa og ú- 
ſtoduga, þín volduga hond, ſvo ab vér aldrei 
þaðan i frá af honum villumſt. 

5 Sugvekja. 

Gud! Þín ſterd er ómælanlegs umkringir guddoms ljöſid 

þig, daudlegum ofſtert ollum; þó er binn kraptur 

ollu nær, alheima', — er þántinn mælt ei fær, — geym 

radur þú gjorvollum; eind ſmaſt og ſtarſt, allt ber 

vottinn um þig, Írottinn! er vér fjáum, í þinum 

verfum og funbið fáum. 

Aldrei fáum sér nógfamlega -$ftvegað vert 
vors ſtapara, fem byrtaſt fyrir augum vorum, 
og á begi hverjum krefja vora táfvænut athuga⸗ 
ſemd og dyrkun hans, fem þan ſvo bájamlega 

gjordi. Hoad má framar hræra vort hjarta, 
„ framar fylla vora jáln heilagri undrun, enn {ob 
un guds báfembar verka, fem eru fo vegſamleg 
og verðug elſtu? Hoad framar nunna oſs á haus 
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fyefi og gæbffu, en ſtodan fo margra ſtapadra 
ffepna, við hverja ſtaparans almætti, visdoͤmur 

og gedſta auglysiſt oſs jafn: abbáanlegt? Hoad 
framar hjá vſs ſtyrkja trauſtid á: guds alvoldugu 
ſtjornun, enn þegar vér hugleidum og virdum fyr⸗ 
ir. oſs þá almennilegu forſjön, ſem allt eins nár 
fvæma umhyggju ber fyrir lífi jurtanna og dyr⸗ 
anna? hvad ſegir oſs ſerhvert gras⸗ſtra, ſerhvert 
blómftur, ſerhver uppvaxandi jurt? hvad gjorvoll 
náttúran? mikil, abbáanlega mikil eru verfin 
drottins. Hvernig má nokkurt, jafnvel prydileg⸗ 
aſta meiſtaraverk manna, koma i ſamjofnud vid 
heimsins däſomu byggingu? mum ſnoturt mál 
verk einhvers lands mikils metandi á móti fjálfu 
landinu, í hverju oll náttúrunnar prýbi og gæði í 
eru ſameinud? en hvad veldur því: ad sér. fan 
mikils metum mannlegar íþróttir sg vert, en er“ 
um: þó {vo falbir og tilfinningarlauðir vid guds 
däſemdarverk í náttúrunni! fannarlega, ef ver hug⸗ 
leida vildum beſs gjorvalla ſtopunarverks undrun⸗ 
arverdu ſterd, og hverſu ómælilega vidt það nær; 

nattürunnar oͤumbreyttu reglu og reglulegu! um⸗ 
breytinguz fjolda hinna ffspubu ſtepnanna, og 
margfoldu Fynbreytingar3 ſerhvers prydi, ordu, 
reglu og ſambond, feingjum vér ekli haldid oſs 

frá, fullir undrunar ab upphröpa: mikil ern vert. 
in Drottins! Mikli, ómælilega mikli ſtapari! vér 

1 
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undirtokum med ollum binum ſkopudum ſtepnum 
og játum: ver erum einumgis dupt og aſta, ein⸗ 
tómur ſtuggi, en fáum aldrei framar bekkt og 
undraſt og í furdad þina: ſtard vg mikilleika, enn 
vid ſamburd vors audvirdilegleika síð þína hä— 

tign ver fäum ad ſonnu ekli ſtygnſt inn í nátt 
uͤrunnar innſtu fylſni, en hitt, þeir vér ſjcium 
uͤtvortis fyrir augunum, er fullnög til að inn⸗ 
taka vort hjarta og fylla pad undrun og lotn⸗ 

inguz vorir vitsmunir ern hälfverk, og sér: fü— 
um pig her ad eind bekkt eins sq i ſpegli og 

tábgátu, en ci ſidan, begar hälfverklid telur: enda 
og ver loksins neaum fullkomnari bekkingu, þá 
munum ver enn betur ſkilja og ſanna mega: ad 
mifil eru verkin drottins þá munum vér og, 
leingra leiddir i bekkingunni, verduglega já prisad 
gud. En a medan ver dveljum hér á jordunni 

og ſtkodum hans verk, ſtal vor ydja jú, vor síð 
bómur og sort: augnamid, að læra að bekkja og 
griða ſkaparans mikilleif. Sovo opt, fem: vér 
rennum augunum upp til himins, ſvo opt, ſem 
vér: litun til: ſjcilfra vor, ſvo opt ſtal tilfinning 
hans mikilleika serba oſs innræatt og vor: aud⸗ 

virdilegleili bvi kunnari· Fyrir þér nidurkrypur 
vor andi, og fullur undrunar tilbidur big, milli, 
óendanlegt: gud! ef ab þú tækir: frá oſs þína 
ncidar = bynb, og bitt almetti leiddi oſs efti, þá 



163 

mundnm sér undir eins torthnaſt. Lofud veri 
jafna þín miffun, ſem Ís nábarfamlega lítur 
ofan til vor, fem þó erum einungis bupt og affa, 
og vill leiða oſs um allar eilifdir hvar vér meb 
heilagri undrun og hinmeſkum fognudi fá ſtulum 
ad — og prisa þíg óaflátanlega. 

59. Sugvefja. 
Bænin má albrei breſta Þig, búin er freiſting hmislig; 

þá lif og fál er lúib: og bi, lykill er þún ad bratta 

ins nad. 

Wegar vér lesum bibunna med eptirtekt, finn 

um ver í bennt ſvo yfrid mörg vg: bræf mertir 
leg bæmi  þejð, hversu kroptug fé triud og ale 

varleg bæn, ad þab mætti fájinma beita, ad vilja 
meb vantrú og efaſemd neita ſaunleika poilikra 

bæma. Fyrir fafnabarins bæn í Jeruſalem var: 

étur útleibbur af fínn fángelfi.  Mófes gjordi 

bæn ſina til guds, vg Iſrael gekk hurrum fötum yfir, 
um hafid rauda. Elias bad til guds, og gud 
vokvadi jordina með regniz hann bab, ug ekkf⸗ 

unnar daudi ſonur i Zarepta, kom aptur til lifs— 
ins; hann bad, og eldur féll af himni og eyddi 

brennifoͤrninni. Ezechiel bab. til drotttins, sq 15 
át logduſt til bans aldursz já, Jesüs fjálfur 
Þegar hann á ſinum herviſtar dogum offradi bæn: 

ut, Sar banheyrdur af fínum himneſta fodur. 
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ur. Hoernig fáum vér efaft um, ab bænir vor“ 
ar muni þafa likan krapt, eind vg margra hei- 
lagra manna bænir á fyrri tímum, ef vér bidj⸗ 
um af trüudu hjarta? er gud efti oumbreytanleg⸗ 

ur i ſinu almætti og fínni gæbfful er hans náb 
effi endalans? mun hann þá hætta ab elffa og 
miffuna oſs, ſem fallabir erum eptir nafni hans 
fonar, enburleyflir af honum og ſtyrktir af bans 
fyrirbon? Oneil! þín gæbffa, sor gud! barir eir 

líflega; þín eyru eru albrei apturbyrgd ſoo, ab 
þú etfi viljir heyra oſs þá vér framberum vora 
fseinftafi fyrir þig; þín hond er albrei ofſtutt til 

ad hjálpa þegar boſs liggur á; þú munt allteins 
bænheyra oſs og onnur þín born, þegar sér ein⸗ 

uͤngis bíbjum þig med aubmjúfri og belgabri þálu. 
J þefðari fullsijðu fomum sér nú til þín, náb- 

ugi gud! og ütausum voru þjarta í truaroruggri 

kvoldben fyrir binu augliti. En um hyvad bidj⸗ 
um sér þá? máffe um krapta til ab lifa vel og 
gánga á þinum vegum? á! hversu ljúft væri þér 

„efti ab heyra þá bæn! hversu rikuglega munbir 
þú efti uppfylla beſsa vora oͤſt? máffe vér bidj⸗ 
um einuͤngis um timanleg og forgeingileg gæbi? 

á! ab vér þó effi kepptumſt ſvyo áfaft eptir beſsa 
heims fallvalta munabi, heldur miflu framar ept⸗ 

it himinsins farjælb! ól ab sér eggja vildum 
vorn vilja og allar vorar lyftingar undir þinnar ' 
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visu forfjónar silja og, einð og kriſtnum fómir, 
kappkoſta ab girnaſt æ meir og framar hid góba! 
ó gud! ftjórna þú voru bjarta, með þínum anda, 
ab sér einnig í vorri Bæn, fáum hagad oſs eptir 
beſsum óffum og áfetningi vorum. Gef oſs þab 
viða, gubþræbba bjartalag, fem þú gaddir Saloͤ⸗ 
mor meb, ef þín rodd fæmi til ſerhvers vors í 

„finn ſtad sg ſegdi: bid beſs, er þig girnir af 

mér! ef sér mættum velja egin lukkukjor vor, lát 
oſs þá selja eins viturlega sg hann, og andſvara 
þér: brottinn! drottinn! gef þínum þénara ſtyn⸗ 
famt bjarta, ſoo bann {ilja megi hvad gott vg 

illt er, og. um þejsa Þlejður biðjum vér nú á 
þejsari fundu. O gud allrar miſkunar! gef oſs 
radvant og ſtynſamt bjartal ef oſs audnaſt hefði 

gæbi, þá mun oſs allt annad gott tiljalla; þá 
muntu uppfylla allar vorar oͤſtir og eptirláng- 
anir. Og þó sér færum varhluta af audlegd, 
metordum og odrum timanlegum ávinning, ſtal 

þú visdomur og dygd vera her vor boidjafnan⸗ 
legu aubæfi og vor ávinningur. Pegar vér, ein⸗ 

„úngis eignumft bina náb og þína velþóffnun, þá 
er einfið framar ab öſka. 

60. Hugvekja. 
Guds ýtti meb ánægju er mifill ávinningur. „1 Tim. 6. 

Ad miklu leiti koma margar vorar hrellingar 
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af bvi, ad vér: erum opt ílla ánægbir með vor 
'uffu Fjörs einatt jofnum vér ſaman áftanbi voru 
víð annaras því erum vér ekki — fegjum sér opt 

vid fjálfa oſs — ſpo rikir, ſvo heibrabir, ſoo ci⸗ 
nægbir, fem hinir, er ſidur ſhnaſt verdſkulda bad 
enn vér? Vid boilikar hugleidingar gleymum sér 
optaſtner því goͤda, fem gud hefur gefid oſs og 
bvi þaftlætt, fem ver egum honum ad lüka. Litid 
munum vér til, med hverſu margfoldum velgjorn⸗ 
ingum gud hefur bleſsad oſs. Litid hugleidum 
vér allan þann færletfa, neid og lukku, þem vér 
mundum i voru gjörvalla lifi jafnar hafa þeftt, 
ef ver med eptirpeinka hefjum gaumgæfa viljad 
vort aſigkomulag. Ritið getum vér þeirra med⸗ 
ala, ſem gud brükad hefur til ab gefa oſs allt 

bad, ſem sér vidburfum, {ss sér mættum äncegd⸗ 
ir lifas:já, enn framar: sér konnumſt lítið vid 
þann mismun, fem er á oſs og fso mörgun þú“ 
fundum annara, ſem mætti lángtum midur cincgd⸗ 
ir lifa, heldur enn oſs gefſt orſok till. Bér lif⸗ 
um í landi þefðu friir og frjálgirs en — hverju 

margir, medbradra vorra eru ekki innibyrgdir í 
braung fángelfi og óhollt lopt, liggja á hordum 
beilkum, fá efti fól og ſumir einga bags ſtimu ab 
ſjäz vér ſofum optaſt sært á nóttum vg risum 
fleftir heilbrigdie upp ab morgni dags; en 

— hyverſu margir medbrædra vorra eyda ekki nott⸗ 
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um med kveini og. veini og dogum á ſorg og 
fjúfbómum? Ver hofum pad, ſem vér. burf⸗ 
um cai ad halda til lifsngringar vorrarz en — 
hverſu margar: þúfunbir manna leita bar á „mót 
á: ſtundum vida forgefins ad braudi og lifsncxr⸗ 
ingu? - Mér njötum heilſu og -beillas „en, „hve 

marga beygir efti krom ug kararſæeng djüpt i 
eymdir og vanvirdu? Ver ofundum adra af þeirra 
lukkuz en — þeir hefdu meiri orſok til ad ofunda 

oſs .· Pyvi ſtyldum vér þá:vera Jánægbir, med 
Það hlutfall, ſem gud hefur oſs veitt, vg ſem efa⸗ 
lauſt er oſs hid bezta eptir voru áftanbi? Sann⸗ 
fær oſs, á gud! æ betur og betur um þab, ab 
hlutdeild fú, fem þí ſtamtad og Adeilt hefur ſer⸗ 
hverjum af oſs, ſe hverjum og einum hin þolle 
aſta og gagnlegaſta. En bared ánægt hjarta er 
hin dyrmataſta lukka í lifinu, ſoo gefdu oſs ncid 
til ad odlaſt hana, ad vér ekki leingur vanvird⸗ 
um þig med mogli og umkvortunum. Miuntü 
oſs ſifeldt ci vorn overdugleika, fen: efti: verdſtluld⸗ 
ar neitt af þeirri gæbffn,  fem:þú í voru um— 
lidna lífi hefur oſs andſyutz látt: betta leida oſs 
til ad prisa big fyrir ſerhvern velgjorning, hverſu 

litilfjorlegur ſem þann: oſs virdaſt kynni, og ſtyrkja 

vort trúnabartranft á berʒ vg hvernig ſtyldum 
sér vantreyfta binni nábúgu ſtjörnun, bar vér 

ſannferdir erum um þína neid og binn visdom! 
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nei, eiliflega ſtal þú vera aͤſtundan vor, ab fetja 
vora. von til bin, ab óttaft og elfa big; beſsar 
dygdir munn leida oſs til ſifeldt ab vidurkenna þá 

lukku, ad vér ſtanda megum undir þinni ſtjörn⸗ 
ut." Þinn ótti ſtal vardveita oſs frá ſyndum, sg 
þinn Færleiti hugga oſs í hverju, fem ab hond⸗ 
um kemur, og með boiliku finnislagi fáum vér 
meb glodu gebi tekid ſerhverju, ſem abber, já, 
getngið með djorfümg á móti daudanum; því hvern⸗ 
ig megum vér i honum vænta annars enn goͤds 
af þeim gubi, fem í lífinu lét oſs einbera gedſtu 

í té? 

„61, Hugvetja 

Hoad, fék þú  gjorir, hugſa ber: hvort boilik ydja hæfdi 

þér, ef t bvi verti ættir þú andaſt há ſtrax vg dem⸗ 

aſt nú. 

Hin beyta regla, eptir þverrt vér ga eigum 

allar vorar athafnir, er þús ab vér tíbum ſaman⸗ 
berum þann bóm, fem vér fíbarmeir fella meg: 
um yfir athafnir vorar, vid þab álit, fem vér 

nú hofum á þeim. Ver ættum áftunbum ab i⸗ 
mynda oſs, „ab vér lagjum jóttveitir; vér ættum 

einatt að „tenna  þaunfunum til: þefa óttalega 
augnabliks, þegar beſsi nálæga tid {fnl enba tafa 
og eilifdin byrjar - Opt ættum vér ab fþyrja 
fiálfa oſs; hvad mun eg líflega fegja um þann 



169 

líferniðhátt, fem eg nú færi, Þegar þúngur: fjúfs 
bómur yfirfellur mig, medolin fá efti lífnab leing⸗ 
úr, læknirinn ſtendur úrræbalanó, en harmandi 
færuftu ættingjar og vinir umkringja ſeng mina, 

vg allt þetta fegir mér: ad eg ſtandi á yztu 
lífsins troppu og á fjálfunt grafar barminum 
hvad munum vér þá bæma um það andvaralausa 

framferdi, í hverju vér nú Daglega framgaung⸗ 
um og eydum meſtum hluta æfi vorrar, og um 
laſtafullar lyſtiſemdir, fem gledja oſs fo mjog 
og fvalla vorri tid? hvern bóm munum vér um 
allt þetta: fella á hinum ffelfilega begi, þá himn⸗ 
anna Fraptar munn hræra ſig, jardarinnar grund⸗ 
vollur tefur til ad ſtjäͤlfa, og hofud⸗ ſtepnurnar 
bráðna af bita, en Dómftóllinn verdur reiſtur upp 
og bækurnar opnaſt, ihverjum allar vorar gjord⸗ 
ir, ord og bänkar, uppteiknadir eru? ef ab vér 

athuga vildum ábúrnefnba regln, munum vér“ 
alla hluti álíta með meira jafnabar gedi; ſtelfaſt 

munbum sér þá við þvílífar athafnir, fem. vér 

nú í andvaraleyſi leifum oſs ab; óttalegar häſka⸗ 

ſemdir mundum sér á þeim segum fínna, hear 
sér byggjum nú hættulauft. Ef ab sér lifdum 
famfsæmt boiliku hugarfari, mundum vér á fére 
hverjum degi Serba sarfærnari, vg eingar dagsins 

athafnir byrja, fyr enn vér yfirvegab: hefdum 
allt, fem sér tæfjum oſs fyrir hendur; fyr enn 
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sér uͤtgeingjum, mundum ver ſpyrja fjálja: oſs 
hvert geingur þú? hoada freiſtingar munu þér 

mata? hvada tokifceri munu þér hjóbaft til ab 
gista gutt! þegar vér: þannig berum tidum oſs 
ſaman vid fjálja: ofð, mundum vér brädum fram: 
forunt ná á býgbanna begi, hverðu, fem vér äd⸗ 
ur hefdum afsega geingib. - D gub! vort athvarf 
er því til adſtodar þinnar: tenn oſs ab: leggja 
ſtund sá „þejsa -ybju, er ver fjáum síð fn nyte 
ſama, ſvo heilsuſamlega, vg fyrſt þú gafſt oſs 
ſtynſemdarfulla ſcilu, ſoo gefdu oſs näd til ſvo 

ad lifa, ſem ſtynſemum :manneffjunt vel ſmir. 
Sd, bú; fem hefur ojs leidt fram: ásþejda veg⸗ 
ferb i heiminum, vid hverrar endir vér: fínna 

munum annadhvert lif eda dauda, eilifa lufku 

ellegar eilifa blukku, virdſtu fen: ad ſtjörna oll⸗ 

um vorrar vegferdar föt⸗ſtigum, ad vér hreppa 
mættum þá fælu, jan :á ad vera tilgänguriun 
allra vorra oͤſta og athafna! gef oſs ennþá tíma 
til ab hugleiða vora vegu og ſnua oſs til binna 
rettinda, og ſpo ad vér innifelum það: allt, í ſem 
sér umbidja burfum i einn einuſtu oͤſt, bidjum 
sér nú, ab þú, o gud! virdiſt ad gefa oſs þann 

vísbúm,  náfsæmlega ad hugleida vora endalykt 
og dominn, fem á eptir mun fylgja, en ſpo lifa, 
ad ver vid peſsar mikilvxgu umbreytingar, einga 
orſok fáum til ad gráta þá dagana, þem vér 
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lifdum hér, heldur eiliflega — sg — hjä 

ſzälfum þér i dyrdinni. 

62. Hugvekja. 
Sannlega, ſannlega ſegi eg ydur: hoers Þér bidjid fod—⸗ 

urinn i minu nafní, hab mun þan xeita ydur. 

Joͤh. 16. 

Jesüs hefur bad afrekad oſs, ad vér nú bidja 
borum almattugan gudz hins ſkammarlegaſta 

óþafflætið gjorbumt „vér oſs ſeka, „ef ver vanvirda 
vildum þenna vorn herra. vorri guds bjön⸗ 
uſtu, voru þafflæti og benum vorum; aldrei vilj⸗ 
um sér gleyma. bvit „ab Jesüs er sjá, hverjum 
vér bakka egum allt:þab bjálpræbi, ſem vſs er 
gefið á tima og eilifd Einungis fyrir. hans verd⸗ 

ſtuldun erum sér gudi bökknanlegir og megum 

vcenta oſs bænþeyrflu. Fyrir haun fäum ver full⸗ 
viſsu þá, ad gud, fem mättugur er ab bleſsa oſs, 

vilji það einnig gjora. O ad vér atid, „þegar 

vér framberunt naudſynjar borar fyrir gud, minnt⸗ 

umſt þefs býrmæta ſannleika: ad já gud, ſem vér 
cikollum, er fadir vors drottius Jesü Kriſts! med 

því truar oxuggara trauſti, og med því meiri 
djorfung munum vér þá soga ab {núa oſs til 
bans, og fela honum á vald vorar egin og vorra 
medbrædra naudſynjarz þar vid mun vg Hjarta 

vort endurlifgaſt, ad ver, fyrir krapt heilags 
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anda, Falla megum Jesüum Kriſt vorn brottinn, 
vg med trúubu hjarta eigna sjó það allt, fen 
þejsi vor endurlauſnari hefur afrekad oſs; þá 
mun vor trú vara og Sort trauſt á honum auk⸗ 
aſt. Til þín, eilift ſonur guds! nälegjum vér 
oſs á beſsari kvoldſtunduz bið þú einnig med vg 
fyrir oſs, sér viljum ájamt frambera fyrir þig 
vort þafflæti fyrir foo margfalba náb og trúr 
fefti, er vér þegib hofum fyrir þína fyríbón og 
forþénuftu; þinni fyribón er þad ab bakka, ab 
sér enn þá lífum, og ad vor nábar-tið er ekli 
enn á eba; gefdu oſs framvegis þína lifkropt 
ugu näd, og lít oſs bruka hana til vörð frelsið 
og fáluþjálpar vorrar. Lattu oll vor fyrirtæfi 
bleſsaſt, og ſakir þínnar heilogu pinu, allar vor⸗ 

ar ſyndir battar og gleymdar sera; yfirgefi oſs 
aldrei þín neiduga hjcilp, bvi hvad værum ver 

átt binnar nädar annad enn aumar útffúfabar 
ſtepnur? kaſta oſs ekki burt, þó sér vanvirdt hof 
um vora ütvegudu endurlauſn og þína náð, med 

gälausu líferni, og verdſtuldad þína réttlátu reidi 

og begningu; hafbú enn þá umburbarlynbi vg 
þolinmæbi víð oſs, vegna þinnar miffunar; látt 
þab ávartarlausa tréð enn þá ſtanda ónppratt, 
enn þá óuppbaggvíib, þó það einga nema ſtad⸗ 
lega ávortu færi;  auglýftú þína vegſamlegu náb 
á þínum endurleyſtu. Lát tolu binna trúu 
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þjóna fífelbt aukaſt, og ſtyrk þá æ meir: og meir 
í trú vg elffu til þín. „Mér bíbjum ájamt fyrir 
ſmanurum þíns nafns, fem {etja fig upp á móti 
þér og þinnar nábar lodunum; fyrir þeim harða 
foirubu, hverja. þinn andi hefur hingad til for 

gefins leiba viljad til yfirbótar. Ver bíbjum fyr⸗ 

ir ollum. heiminum, láttú. þitt býrblega nafn æ 
meir. og. meir útbreibaft og tignaſt, og loks þá 
tíð koma, ad gjórvallur heimurinn vidurkenni þitt 
nafn. vg lúti þínu veldi. Amen! 

63. Sngpvefja. 

Leggid hug á hid himneſta, en elti á. pad jardneſta. 
Sól. 3. ; A 

Allir hlutir fatnfæra oſs um þab, ab vor mik⸗ 

ilsægafta tíð er fyrir hondum, þá lífi er á enda. 
Gjorvallur heimurinn með ollum fínum umbreyt⸗ 
ingum og oͤſtodugleika fannar þab, vort egib áfig- 
komulag, óffir vorrar fálar, veifleiti vors likama, 
fí ſtutta tid, ſem sér dveljum þér á jarbunni, 
lifsins vidſtodulausi þrabi, í einn ordi að fegja: 
allir hlutir prébifa oſs þann fannleifa, ab vér, 
ſtum áfsarbaðir til ab lifa eiltflega. Po fáum 
sér hérum enn ſterkari fullviſen þegar vér abs 
gætum fjálfa oſs, fem Þá, er af Jeſu Kriſti err 

um frelsadir. Allar þær kvalir og þjáningar, 
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fen: Sófús þolab hefur, allir þeir selgjórningat, 
ſem hann hefur ojs afrekad meb finni verbífulbun, 
eru jafnmargar rokſemdir fyrir því, ab fála vor 

fé akvordud til eilifrar fælu.  Dmælanlega glebir - 
orſok hofum vér af beſsari yfirvegun; en — 

aumkunarverdir eru margir vorir medbrædur, fen 
framgánga eptir fínum egin tilhnegingum, en 
gleyma beirri eilifd, fem gud hefur þeim fyrir“ 
hugad. Samt fen ábur, þó Þefsir óluffulegu 
villiſt af ſonnum lukkuvegi sg gleymi fínni far“ 
fælb, gleymbú þó efti, fála mín! ab þú ltfir hér 

í eimi til þefð, ab þú megir eiliflega lifaz þitt 
blindada hjarta gjorir þér ſyndina girnilega, en 
gleymdu ekki ab laftanna haͤſkaſama ánægja ætti ab 
vera þeim sibbjóbsleg, fem bekkir eilifdarinnar ynd⸗ 

isfullu gledi. Þegar þú ſtendur vid, þreytift, br 
ur ætlar ad horfa til baka á — —— Segi, 
æ! gleymdi þá efti, ad dygdanna vegur hefur 

lukkuſcel afdrif í eilifdinni. Þegar beſsa lifs breyng⸗ 
ingar ætla ab gjöra Þig huglauſa og magn þrota, 

gleymdit þá efti, ab þab ér þin meſta sansirba 
sg ólúffa, ad gefa - eilffbarinnar farjalb víð 
þefða heims fallvoltu lukku. Pegar þí nú 
loksins ſtilur við þetta jarbneffa hreyfi, gleymbú 

Þá elti, ab eilifdin, til herrar daudinn færir 
þig, EÐ fullkomlega Sg þér þenna litilffor⸗ 
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lega miſsir, fem þó ætfi má nefnaſt (vo, heldur 

ávinningur. =; Eilifðin, til hverrar: vér erum á 
kvardadir, veri þvi: vort ſtoduga mart og mid, en 
tilhugsan hennar ſkal gjóta oſs hæfilega til, ad 
hrúta vel hann ſtutta tima, undir hverjum kom⸗ 
it er vor gjorvalla lukka eda vͤlukka i eilifdinni 
Ver ſtulum því med varud og gatni brüka vor⸗ 
ar fau lifsſtundir á jordunni. Ver ſkulum itar⸗ 
lega athuga allar vorar gjordir og bæn um 
þær. eptir bvi endurgjaldi þeirra, ſem ver á þíð: 
an vantum i eilifdinni. Laͤngt þé frá oſs ad 

läta vorar oͤſtir og äſtundun einüngis mida til 
beſoa ſtutta og fallvalta lifs lukku og anggju. 
D! eilifdarinnar faðir! kenn oſs þerna visdom 
og ínnrættú bjúpt í vorum ſälum, ab sér ſtap— 
abir ſeum og endurleyſtir Hl þef sér lífum eir 
líflega... Hvad varum „vér. ef þetta, væri oſs 
hulid? hvad væri vort lif og vor daudi, ef vér 
ekli trydum þejsu? em = þó gjöra peſsa heims 
ſtundleg gæbi ſoo opt ab eingu hjá oſs þerna 
guðlega bänka. Whvirdſtü nú ſjälfur, gödi 

gud! ab vefja þerna þánfa hjä oſs og vidhalda 
honum í ſälu orri Gef þú fjáljur smá til 
beſs, ab vér efi ab eins hofum eilifdarinnar um⸗ 

tal á vorunum, heldur ad hennar yndislega til" 
hugsan meigi ſtoduglega innrataſt vorri ſälu— 
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Um þejða náb bidjum vér þig, eilífi, iſtlari fad⸗ 
ir! Senn þú oſs ab hugleida þab. á peſsari 
ſtundu, ab vér eigum. koſt á ab berba innbyggj- 

endur: annarð betra heims og bin born í eir 
lifdinni. Einnig beſsi bagur og ſerhver hans 
tími er vor undirbinings tid undir þá ſiduſtu 

umbreytingu. Pegar þú ſtjörnar oſs, munum 
sér brúfa ſerhverja ſtund til eflingar vorri ſonnu 

velferd, en vid ſerhverja tillokkun til ens vonba, 
ſem kviknar í hjartanu, vid ſerhverja bjäningu, 
ſem ver lidum, vid ſerhverja freiſtingu, ſem oſs 
mæta kann, ſifellt hughreyſtaſt vid þá ihugun, 
ab vér lífum þér til þefð, ab sér megum fíbar“ 
meir lifa hjá fjálfum þér eiliflega. 

64. Hugvekja. 
Viſsu lüfs eilifs ler, lauſnarans ſigur mer, megnar ei mig 

ab fæla mirkur grafar né kjala, um jarð all⸗-litid 

gef eg, í Sefú lifa von bef, eg. 

Soo myr og hulin, fem oſs er bin — 
tíð og. þan tilfelli, fem fyrir oſs liggja, er bad 

þó efalauſt, ab ófomna tíbin er sjó mitilvæg, 
pvi vér eigum fyrir hondum endalausa eilífð. 

Omogulega getur beſsi verold verid fá ſtadur, 
hvar allt, fem mannedli voru er ætlab, kunni ab 
neta ojs. Vari hún vors fíbafta takmarks og 
farfælbar land, mundi hún effi — hversu girnileg, 
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fem: huͤn virdiſt ¶ vera: þvo. eymda og armedu⸗ 
full, fem hún opt er í tann og veru. Vor life 
ami hefdi þá efti helbur fs margar umbreyting 
ar: og veikleika ab friða sið; þá ætti lifa vorr⸗ 
ar fálar ófebjanlega farfælbar laungun þér fynna ab 

miettaſt, en i voru herviſtar áftanbi verdur tílgángur 
alls þejs nálæga veraldarinnar, lifs vors og ſälar sg 
vorra“ gjorvallra tilfella: vera vſs oͤſtiljandi, ef vor 
ſidaſti ſamaſtadur ætti ab sera hér í heimi. Mei! 
guds forfjónar fyrirætlan med sjö, hlýtur ad ná 
miklu leingra enn til beſsa ſtutta vg mæbufama 

lifs· Ver erum viſsulega akvardadir til längt⸗ 
um adri hluta, enn einüngis að gráta. hér: í lifi 
og gledjaſt, eda ab lifa ſtutta ſtund og deyja ſvo 

apturz þó ekkert i heiminum gafi oſs her um 
nokkra upplysingu, þá mætti bad þó sera: daudi 
vors frelsara. Mundi guds ſonur hafa bid ein 
úngið til. beſs, ab vér yfrid ſtutta ſtund kynnum 
ab njóta fárra ánægjufullva augnablika vg lyſti⸗ 

femba þefða vors ſtammvinng lifs? Mundi hani 
hafa nidur af himnum ſtigid einúngið til ad gjora 
voſs ſoo ſtammvinna ſtundar dvol á jordunni lett⸗ 

bæra og yndislega; en hverſu þúng og ſorgleg er 
hún þó efti allmorgum vorra medbredra? Mundi 
hann hafa uͤthellt blóbi ſinu oſs til frelsis) eu 
sér þó ekki varir berba: vid not og avexti peſs⸗ 

arar dyrmetu endurlauſnar? ellegar; ſtrar og ver 

12 
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befbum beſsa varir ordid, miſsa alla hennar näd⸗ 
at heill og not og huggun í daudanum, væri Sort 

líf þá eiliflega brotid? Nei, viſsulega ſannfer⸗ 
ir oſs verdſtuldan vors frelsara þar um, ab vér 
áfvarbabir og: ætlabir ſeum til längtum æbti og 
langvinnari farſeldar. Efalauft mun annar og 
betri heimur: oſs geymdur, hvar sér njóta mun⸗ 
um þeirrar lukku, ab sera á meðal Hej endur⸗ 

leyſtu, geddir längtum adri fullkomnun enn hér 
í heimi er moguleg, med odrum ordum: sér mun⸗ 
um eiliflega lifa. Pegar sér: bannig virdum fyr⸗ 
ir. oſs vort lif hér í heimi, þær þad í vorum aug⸗ 
um í allt: annad ütlit. Over einn partur: þefð, 

hverſu litilfjorlegur ſem hann er, serbur oſs þá 
mifilsægur, þar hann ér náfsæmlega ſamteingd⸗ 

ur oſs fyrirbumum ábanblegleifa; sér meigum því 

etfi reilna þetta nálæga líf: eptir þeim fäu dog⸗ 
um, ſein það vara kann, Heldur eptir þeim til⸗ 
gängi, hvers vegna bad er oſs gefid og Hvar til 
þab midar; hvers vegna vér verdum ab lifa bann⸗ 
ig, fem vér oͤſta mættum bezt að búa oſs undir 

- þá óenbanlegu aratolu, er ver eigum: fyrir hond⸗ 

um ad ltjar „Gamfsvæmt þeim: ájetningi og peſsu 
hugarfari viljum ver, meb guds nad, leitaſt vid 
ab laga vort lif bann tima æfínnar, þet enn: þá 

eptir eigum; beri þá baͤnki fífelbt vafanbi í vorri 

ſaͤlur ab ver elti ſeum cilvardadir fyrir heiminn, 
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heldur himmninn; bvi ſtodugri⸗ ſem hann strbur 
í voru Djarta, því framar á sort líferni á jord⸗ 
unni ab lífjaft voru komanda líft himninum; þá. 
{al himneſt ánægja fylla vott bjarta; þá. ffule 
um ver keppaſt eptir ab odlaſt eilif gæbi; Þá 
bet oſs nit að elffa þá bér, fent ſidar meir eins 
munu verda vorir lagsbradur í hinminum 
Innrattu oſs þetta hugarfar, godi gud! med 
kroptugri nadarverkun þíns anda; hoerſubleſe⸗ 
ud verdur oſs þá effi ſu nálæga tíð, Bberfu 
miðil vor glebi, vor fálar að g vor lutta⸗ bbi 
i lifi og bauba! 

“ ssngvelja. — 

8 — þinnar ſtjoͤl og ugga, ſulum ver fa fsrga 
fri, fyrir ótta, frír agga fridi goͤbdum jafnan 3 

Gub þín míffun eilif et; eins framvegis gef fs 
hér, allt hvad þurfum og Hl —— —— ag 

dyrdarinnar. 

Widhald vors lifs er eitthvert —* bát 
verk guds, á hverju vér á ſerhverju augnabliki 
þreifa meigum; þegar sér yfirvegum vörð likhama 
Seif byggingu vg ſtodum þær "óteljandi háffa- 
ſemdir, ſem honum ern Búar. Pegar ver ab“ 
gætum vora vangætilu sg hyrduleyſi um vidhald 
vors lifs, meigum ver undraſt, ab sér efti fyrir 

19 
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laungu ſidan urdum daudanum ad herfängi. Efa— 
lauſt hlýtur einn gud ab vera til, er beri allt⸗ 
eins mikla umhyggju fyrir hverrar einnar manna 

eſtju lifi og vidhaldi allrar nättürunnar. Vari 
bann ekki til, mætti vaggan verda vor graf, ór 
málga. alburinn vort enbabægur, fsefninn vor daudi 
og ſerhver bagur oͤläns dagur. Bér lífum. þó 
enn, getum enn þá hrært lími vora og erum 
gelfleftir heilbrigdir. Allir beſsir velgjorningar 
meiga äpreifanlegar fannfæra oſs, enn jafnvel ſtir— 
uſtu rokſemdir ſtynſeminnar um það, ab einn gud 
fé til vg ab beſsi gub fé vor gud, vor fabir vg 
vidhaldari vors lífs. - Bærum ér efti hér um 
fannfærbir, mættum vér síð uppruna ſerhverrar 

morgum efólar, vid férþverrar nætur adkomu, 
óttafullir renna þaunfunum til þvers eins kom— 
andi tíma vors lifs og ójjalbar fegja vid. fjálja 
sjö: þar fé eg fyrir báffafembir þær, ſem munn 
torthna mér3. þar munn mér óvinir mæta, fem 
framfsæma munu á mér vondan ájetning fínn; - 

þar. fé eg einn ógublegan, ſem mér. ſteypa mun 

í þá: ollukku, ſem þann, hefur. mér fyrirbüna; þar 

fé eg votnin, ſem munu breffja mér, eldsvodann, 

ſem mun mig uppbrennaz þar fé. eg fyrir það 

tilfelli, fem mun follvarpa mér3 med þvílífum or⸗ 
vylnunar baunkum mættum vér vænta ſerhvers 

ófyming tíma, „ef vér efti hefdum þá orugguſtu 
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fullbíjðu um vors guds nábugu óg visu forfjótt og 
ſtjorn yfir voru lifi. Af öllu hjarta prisum vér - 

Þig miſkunſami góbi fabir! ab þú, ájamt trúnni 
um þína forfjón, gefur oſs ſvo býrmæta huggun 
og roöſemi. O! hversu vanvirdum vér ekki þína 

gedſku, ef sér enn þá erum vantrüadir, fem hof—⸗ 
um fuð miflar rokſemdir um þína fotjjón. Gef 
ab vér albrei ſeum óþatflátir, heldur ſifeldt balk⸗ 
lätlega minnumſt, hversu vér reynt hofum þína, 
trúfoftu gæbifu, og gtid meir og meir upphvetj⸗ 
umſt til ad ſetja allt sort trauſt á Þig, og Þetta: 
ſtal nú vort fyrirtaki og äſetningur á peſsari 
fundu. IJ trúnni til þinnar almáttugu gedſtu 
tofum sér ófvíbnir komandi timunum. Svvo veik⸗ 

ut og vanmegna, ſem vor likhami et, treyſtum 
vér þó þínum krapti, ſem vidheldur sjö og ſtyrk⸗ 

ir. Guo ſkammſynir fem sér erum til ad fyrir 
fjá þær haſkaſemdir, fem sjó kynnu mæta, treyſt⸗ 
um vér þó á mátt þinn og víðbúm, fem þér þær 
allar og ert máttugur ab afvenda þeim. Ver 

vitum ekki ſjcilfir hyers sér eigum ab óffa 'ofð, 
eba fyrir hverju vér eigum ab úttaft; virdſtü 
fjálfur ab uppfylla allar vorar óffir, fen nyt 

ſamar ern, og frelða oſs frá ollu vondu, ſem 
kynni ſkada oſs Unn oſs æ ab lifa undir þinni 
umſjön, undir Jesu náð og undir ſtjornun þejs - 
heilaga anda, og njóta þeirrar fælt, ab elſkaſt 

AR 
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ug, blefsaft af þér, „þá. gaungum sér oöͤſkelfdir á 
móti, ſerhverju  lífðíns hattulegaſta tilfelli, ſem 
oſs mæta, fann, þareb vér hófum þann ab reiba 
oſs uppá, ſem er almáttugur, og ollu vill og 
fann ab, fnúa AR til — 

Sugvekja 
Betri er einn þar. sitt, laͤti madur fér nægja, enn fullt 

húð matar meb Þrætu. Ordolv. — 

Waun eru efalauſt bezt og heilladrjüguſt lukku⸗ 
fjör, fyrir þyern einn af oſs, ſem ſerhverjum í 
ſinn ſtad eru üthlutud, hverfi ojofn og þar hjá 
undarleg, ſem oſs allopt virdiſt ütdeiling beſsar⸗ 

ar jarbneffu heims lukku, yfir hverri sort óánægba 
bjarta. ófjalbar. heimuglega moglar, mun. það þó 

reynaſt efunarlaus fannleifi, ab já alvaldi ſtjörnari 

allra hluta útbýti þejsa lið gæðum með visbúmi . 
sg. gæbffu þannig, ſem hans alvitſka ſer þverjunt 

einum bezt henta. Ad vera um þetta í hjarta 
fínu fannjærbur, er ekki lítil lukka, því þejði fulle 
viſsa viðheldur ſannri fálar röfemi, vardveitir 
hjartad frá nagandi ofund vg. eydir mätalausum 
umkvortunum; hverju. ánægbir byrjum vér ekki 
férþvern bag sg endum bann eins rólega, þegar 
ſerhver af oſs er fulltrúa þar um, ab ſu lukka, 
ſem gud útblutar oſs, þab ciſtand er hann hefur 
ſett oſs í vg þau tilfelli, fem hann áfsarbar oſs, 
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féu bezta hlutſtiptid, er i sort: ſtaut gat fallin, 
og ad ſjälfir ver aldrei heffdum getab valid eda 

oͤſtad oſs annars betra. í En — máfte beſsi ſinn⸗ 
ið ánægja fé. á beſsari ſtundu fjarlæg voru hjarta; 

meiſte úffir þær hvarfli oſs í huga: Í ab:eg væri 
eins rikur, eins lukkuſcell fem margir adrir med⸗ 
bræbra minnal maäſke beſsi sif" og eptirlängan 
verdi þjá oſs enn þá frekari þegar; vér näkvgeem— 
at gaumgefum uͤtbytingu beſsarar lukku gæba og 
bykjumſt varir serba, hverſu misjafnt beim útr 
býtt er medal þeirra, ſem oſs finnſt midur enn 
ver hafa til peirra unnid. En vitum vér þá - 
fjálfir þvers vér oͤſtum? meiſte vér verðum ann⸗ 
arð hugar, begar vér ſamjofnum því vér hófum 
víð hitt, ſem oſs vantar. Seéu bor fjör ad 
nokkru lakari enn annara, eru bau í morgu aptr 
ur miklu betri. Mäſke ver eigum eingan koſt 
á ad mjóta beſsa heims gæeda og hans lyſtiſemda 
med frjälſu og hindrunarlauſt, en undir eins err 
um ver friir frá foo morgu illuz fyrir marg- 
foldum freiſtingum til ens vonda erum vér ohult⸗ 
ir; oſs mæta þá lángtum færri tæfifæri og ginn- 

íngar til ab ſtyggja gud, til ab meida ſamvitſku 
vora og lida ffipbrot: á vorri truz færri bvini 
eigum vér þá: ab ſtrida við, ſem fæfjaft eptir vor⸗ 
um fátæfbómi. Margir medbredra vyrra: lifi 

máffe í lyſtiſemdum vg gledja ſig á margau 
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- Báttg en — munum vér fyrir þab ógæfulegri, ef vér 
fínum því ſterkari laungun hjá sjó eptir því him⸗ 
neffa og þefð meiri frið í jálu vorriz meiſke þad äſig⸗ 
fymulag, fem sér ofundum ſvo mjog adra af, meigi 
gjöra voſs lifid ynbislegt og gedfeldt, en þá vér 
fáunt nú: efti lifad ſeldar lífi, kunnum sér þó 
med boi meiri hjartans gleði og röſemi, ab þeinfja 
til daudaus og loksins {ilja síð þetta líf, ſem 
þeint lukkulegu fellur: opt fs þúngt, ab yfirgefa; 
þann: jardneſtka rikdominn, er þeir einúngis leit⸗ 

udu ſer ánægju í, vildu þeir aldrei þurfa ab miſsa. 
Pad aiſigkomulag, fem. vér: óffum oſs, er máffe 
eptir vorri meiningu og heimsins áliti betra og 
geðfelbara, enn hitt, ſem guds akvardan hefur {ett 
jé i, en po efalauſt eptir hans visuſtu og beztu 

radſtofun oſs lángtum betra: Gef þú oſs, á 
gud! ad peſsar hugleidingar um. vor lukku fjör 
vg ciſigkomulag í lífi beſsu, hafi þá kroptugu verk⸗ 
un í hjarta voru, ab rófemii vorrar ſcilar meigi 

„þar víb rótfeftaft og aukaſt; gefdü oſs näd til ad 
efla vora fáluþjálp í því áftanbi, ſem þér: hefur 

þófnaft ad fetja víð, án nokkurs sýls, óánægju 
ug: óþvlinmæbi. Vardveittu oſs frá drambſemi, 
þófnift þér ab: gefa oſs beſsa lifs lukku, en frá 
orvylnun og  efafemi, þó þú létir óláns tilfelli 
bera oſs hondum. Gefdü of þar á mót náb til 
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ab auka vid upplysingu vorrar ſtynſemi og ætib 
ab líta í huganum framyfir takmork beſs nær 
seranba lífs til annars betra: heims og vid þá 
ſkodun upporfaſt til að afneita þejðum heimi og 
því, ſem i honum villa fann fyrir. oſs fjúnir á 
bvi bimneffa, en lífa gubræfilega, réttilega "og 
hóflega þér á jarbunni, ánægbur meb hvad helzt 
þin mildi útþlutar oſs. 

Gd. Sngpekja. 
Néttlæti. gods manns giorir haus veg ſlettan. Ordsko. 

#14 

it ætti ad vera vor kappſamleg aͤſtundan, ä 
medan sér lífum í mannlegri ſambud Í heimi 
þejsum, ab sér ävinnum oſs þvo elſku og ged⸗ 
bokka vorra mebbræbra, ad vér. gjöra kynnum 
oſs viſsa von um, þegar vox herviſtar tid er á 

enda, vinir vorir og kunningjar hefdu orſok til 
ad ſakna bor vg ſyrgja vorn miſsir og ſerhver 

táðbandur harma vorn vidſtilnad. Takiſt oſs 

Þannig ab hegda oſs á medan sér lífum, meigum 
sér þegar álita sort líf lukkulegt á jordunni, því 
albrei verdur loflegra likvers ſungid yfir moldum 
vorum, heldur enn þegar gudhraddir og räd⸗ 
vandir úthella vid líftiftur vorar þeirri hjartans 
oͤſt? gud gæfi bans lífi keemi mú í bans ſtad, úr 
því efti garð leingur andid að njóla bans fan 
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viſtal en þár á móti fær þab lítla huggun og ár 
nagju veitt, þegar vér hogum þannig voru lífi, ab 
ér bítum oſs hafa til einkis lofstyrs eba ſakn⸗ 
adar unnid ad oſs ondudum, og effert liggur 
lofsverdt eptir oſs, bvi hvad eru audur, yfirlæti 
eba lyſtiſemdir? lofstyrs fyrir bviumlikt viljum 
ver eptirtalnalauſt unna þeim fävisu, ſem cikafaſt 
ſekja eptir þejsu, en þannig viljum sér lifa, ab 
rädvandir fafni vor, og vinir fýrgi vorn mifðir. 
Ver ſkulum aſtunda, ab gefa þeim, er oſs bekkja, 
orſok til ab bleſsa vora minningu, og ad álita 
oſs verðuga lofstyrs fyrir vort líferni, og ein— 

Tægrar ſorgar yfir vorum miſsir. Ef sér leggj⸗ 
um kapp á..að lifa dygdugu líft, áftunbum vér 
gubræfni, miſkunſemi, rädvendni, höfſemi, ſpo 

munu jafnvel, bvinir vorir verda leidaſt til ab 
lofa vorar dygdir, og hversu freklega, fem eir 
ofunda oſs, þó láta sjó á ſtundum njóta ſann⸗ 
mæla. = En auf þega má bad huggunarrikt 
sera ættingjum vorum: og sinum, ab njóta glad⸗ 
bærrar fullvijön, - af vort. dygduga líferni, um 

sorrar:fálar; eilífa fognud vg fælu, þar vér lif⸗ 
ab hofum í guds ótta, og deyandi afhendt hon⸗ 
um með oruggri trú ſälu vora, fem hana gaf— 

Ekkert fær betur aflétt eitra forg, ekkert betur 
afburkad þeirra barmatár og æffert framar gladt 
þá, en eptirläänganin ab ná. oſs inum ffnmmð Í 
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fomu fælu hofn og sér ſigldum inni vétt á und⸗ 
an þeime:- Mi Þegar: viljum vér tafa fyrir oſs 
ad lifa þannig, ad þó sér bráðlega beyja ættum, 
serbi vor daudi ſamt bæbi loflegur og jáluþjálpa 
legur. Til ab odlaſt þstlifa endalykt, þurfum 
sér ekki ab óffa oſs graͤherds gamalmenng ald⸗ 
ursʒ þó sér ſtilja eigum vid þetta. líf midt í 
sorum blómftranbi aldri, hofum sét ſamt yfrid 
leingi lifad, þegar vér. eins lifum dygdugu og 
rädvondu liferniz bvi margur leggſt ſä gamall í 
grof, hvers dygdugu athafnir í lifinu funduſt 

færri teljandi: enn. árin, ſem þann lifad hafni, ert 
þeim: viða: funbuft bagar fínir aldrei sfjáir, því 
allir. voru þeir pryddir loflegum dygdum. Poi⸗ 
likrar þróðunar ſtulum ver leita oſs, þannig ber 
voſs ad lifa, ab einginn fá rädvandur fylgt oſs 
til hins ſidaſta legſtadar, fem efti bleſsi vor bein 
í grofinni, og fínni vort liferni verid hafa upp⸗— 
byggilegt og gott. En margur matti fá sera, 
ſem okenndur af almenningi, geingur út frá beſsu 
lifi, og verdur því fäum harmdaudur; et had 

ſkal oſs Liggja t létta rúmi, þegar sér ad eins 
getum aunnid oſs vors búmara Velþófnur og not⸗ 

id úfvalbra vegſemdar. O! þegar vér einungis 
odlumſt ad sera í þeirra fæla hópi, er vſs það 
fyrir minnſtu þó eingin grafſkript brósi minningu 
vorri, né vor vidſtilnadur verdi af morgum harm⸗ 
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adur. Eptir beſsari rúðum fyrir gudi, viljum 
vér einfum keppaſt; bans velþófran mun endur“ 
næra vora fálu, þegar vér eptir vorn dauda má“ 

ſte einga hlutdeild fáum í mana lofstýr. 

65. Hugvekja. 
Gnú þér til guds bins, vertú miſtunſamur og rettvis og 

treyftú „ætib á gud. Hoſ. 12. 

órfsi ſtal þá vera jú fund, á hverri sér vilja 
um ſnüa oſs til guds, yfirgefa vora ſyndſamlegu 
vegu, en keppaſt eptir ſonnum guds ótta. Eine 
hverntima hlytur þó ab því ab. koma, ab sér 
tokum oſs fyrir hendur þab verf, hvers fram: 
fsæmb vér ſoo opt ad undanfornu hofum ſleigid 
á freſt. Lif vort er ſtutt vg daudans tími bviſs; 
hvert augnablikid er dyrmett; ſonn ydran mjog 
fjalbgæfs en beſs bæmi {bo mörg, ab manueſtj⸗ 
um verdur i ſtyndingu burtu kippt. Óbernig 
mættum vér draga yfirboͤt vora undan til okom⸗ 
inna tíma? vitum sér þá, nema daudinn ſoipti 
oſs lífimt midt á þeim árum, fem vér brúfum 
til þjónuftu heiminum og ſyndinni? audveldlega 

getur þab adborid, ab herrann, ſem vér sæntum 

effi koma mundi fyr enn ab kvoldi bagð, koma 

muni ad morgni, eda um miðjar bag og krefja 
oſs til reiknings; en jafnvel þó þetta yrbi efti, 

- þó ab daudinn Yfirfélli oſs efti vofeiflega, þó ab 
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sér lifdum til ellieára og yrdum ſaddir lifbaga, 
munum vér. þá bafa fúsari tilþneigingu sg meiri 
frapta til-betrunar og yfirbótar vorrar, heldur 
enn nú? „nei, fjærri fer því! því leingur, fen 
sér lífum á andvaraleyſi og fynbum, því framar 
forberbift vort hjarta, bvi heldur upprætift hjá 
oſs oll tilfinning til ills og gods, og því hugs⸗ 
unarlausari gjorumſt vér um frelsi vorrar fálar. 
Drottinn á-ráb á ſerhverjum aldri, og ſerhverri 
ſlundu vors lifs, efti er. had sflángt til beſo, ad 
ver brükum had allt, hvort heldur bad verdur 

laängt eda ſtutt, til dyrdar honum, ſem gaf oſs 
fab og het oſs í umbun óbanblegu lifi. Nü 
ſtulum vér því afhenda oſs oldüngis þér. á: vald, 

almáttugi faðir vors lifs! nú ſtulum vér. hlydn⸗ 
aſt þínni roddu, ſem vér: ſvo tidt hofum dauf⸗ 
heyrſt vid! sér viljum nú velja oſs þann veg, 
fem hingad til hefur: verid oſs ſvo kvidvenlegur; 
ver viljum afneyta Þeim lyſtingum, ſem verid 
hafa oſs {yo færar. og ſlita oſs frá heiminum, 
fem hingad til hefur haldid vſs faungnum. En 

— oõ vor gud! hversu opt hofum vér efli haft 

ſama aſetning? optlega hofum vér ſparid þér ei⸗ 
líflega ab elſka þíg, en eins opt brotid þetta færi 
aptur. Fá: eru bau augnablif, fem: sér feingum 
ſtodugri ſtjornun haldid yfir bjarta vorn. Þú“ 
ſundſinnum, „já, optar, hofum sér gjorſt þér ö⸗ 
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hlydnir eptir ad ver þó ad ollu leiti gáfum ojð 
þér til þjónuftn. Hoersu opt hofum sér efti 

mátt fanna fjálfir, hversu breiffir sér erum og 

oͤtruir, þegar sér á ſamri ſtundu drygdum þær 

ſyndirnar umhugsunarlauſt, ſem vér á næfta 

augnablikt adur letumſt hafa meſta vidbjöd á? 
hversu marklaus ern þá oll vor heit, gödi gud! 

fyrſt allur vor aſetningur, allt vort hjarta er 
ſoo hoikult og umbreytanlegt? O drottinn! kom 
þú oſs til hjálpar með binni náð! ver hofum nú 
nokkud hrorſt vid þejsa íhugun, æ! lättü þefða 
hræringu vidhaldaſt i vorri ſalu. Mér hofum nú 
tekid fyrir oſs gödan aſetning; a! ſtyrktü oſs 
til ad vidhalda og framfylgja honum! vér heit⸗ 
um ber enn chuh holluſtu og trú um alla eilifd, 
ælt ſtyrk sjö til ad halda þetta heit, þvo vér efti 
með ótrygb brjotum af oſs þína náð, og kollum 
yfir oſs þína reidi, né tokum, míbt í heimsins 
folli, aptur þab offur, þem ver nú færum þér, á 
medan sér enn þá hugsum um þig og fálubjálp 
yðra. Lattu þá hlydni, ſem sér nú fserjum þér, 

þá elſku, þem sér nú lofum þér ab aubjýna, þann 

ótta, í hverjum sér heitum ab framgänga, ekki 
verda eins ſtammvinn og þefða bæn vora. Gtyrf 
jð, ſoo vér mættum Ææ ſtodugri verda í þinni 

Þjónuftu, minna meta heimsins glis, og ſtyrkjaſt 
gegt öllum freiftingum. Vardveittu oſs frá ó- 
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ſtoduglyndi og beim fsifrábum, ſem Heimur heſsi 
hefur oſs blüd. Undir binni varatekt og adſtod 

vonum ver ab: fá: framgeingid ber böknanlegar 
her eptir enn hingad til, og vogum ad vanta oſs 
þeirra; verdlauna, ſem bü hefur fyrirheitid þeim, 

fem: eru þér; truir allt: til — ð1 

“ ugveljá. ÁR 

Komid tila min allir. ét, fem, mæbbir erud og þrepttr, eg. 
vil gefa ydur enburnæringu Matth. 11. 

Vort gjörvalla Ef á jordunni er fullt af — 
og ſorgum; eitt audſtreymid fylgir: — ſpvo ad 

ſegja — hinu á eptir; hverſu marga. glada og 

lukkulega tíma fäum vér talid ca móti þinum ſorg⸗ 
legu? >. Færri exu þeir. dagar oſs hugfaſtir, ä 
hverjum vér nutum hreinnar gledi an ſorga, 
Þegar allt var þó. ſamfara, ſem gledja mätti sort 
bjarta, ſoo ſem: heilbrigdi vor og velgeingni og 
vina og frænda vorra hugarroſemd og andans 
fridur· Sjaldreynt mun ad allar vorar oͤſtir veit⸗ 
iſt oſs í einuz ſeum sér rikir, vantar oſs ci ſtunde 
um heilbrigdiʒ ſeum sér heilbrigdir, vantar opt 
rikdomz hofum vér þetta. hoorttveggja, vantar opt 
trürra vina adſtod og yndi, jci, opt hid allra 
markverdaſta, vantar ſamvitſtu roſemi. Hvort 

vér: hófum milid eba litid, hofum vér: þó: albrei 
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allt, fem sér oͤſtum oſs; fundum Hrellir oſs eitt“ 
hvert: nálægt mótlæti, fundum koma oſs aumar 
og sefælar manneffjur fyrir fjónir, þverra eymd⸗ 

ir uppvekja vora medaumkun; ſtundum gagntefur 
oſs ffélfanbi ängiſt, annadhvort af vafnabrar 

ſamvitſku áflogum, eba allt of haſtri blóböþrær: 
íngu. Stundum fyllumſt sér óróa af ósæntunt 
ſkada, fem oſs ber ab hondum, eba ef eitthvað 
þad bráft oſs, fem vér gjordum oſs stja vor 
um, ellegar“ huld hond guds forfjónar typtabi og 
audmykti sjá. Þegar vér hugum þá baga hverja 
um oſs mett hafa einhver beſshättar óblíb til: 

felliz þá haga, ſem vér eydt hofum í fællifi, 
ſpefni eba: ſyndugri degraſtyttinguz þegar“ sér 
minnumſt þeirra baga, þem sér brúfubum til fram: 

fyæmbar ýmsu ójæmilegu ájurmi; þegar vér loks⸗ 
ing ihugum þá baga, fem sér vorum fjúfir, eba og 
míbur ánægbir3, þegar vér, ſegi eg, yfirvegum 
nú alla þefða baga vors lidna liſs hverja hardt⸗ 
nær álíta meigum eins og þeir aldrei hefðu til 
verid, og berum þá faman vid hina, á hverjum 
ver i taut: og veru hofum nokkru góbu af {tab 
fomib, ellegar vid þá bagn, á hverjum vér nutum 

fannra heilla, þá munum sér finna, ab mjog lite 

id eda ekkert verdur lifbaga vorra, um þserja efti 

meigi med fullum retti adkveda med Jobs ord⸗ 

tt: maðurinn af koinnunni feddur, lifir ſtutta 
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ſtund og er fullur órójemi. Hoernig mundi oſs 
þá farnaſt, ef ver lifa ættum beſsu oröſama og 
ſorgfulla lifi, án peſs ad eiga þann ad, ſem med 
visdoömi og gæbffu vidheldur lífi voru? sæl þá 
hefðum vér med réttu nóg efnt og orſok til ab 
sera óþolinmóbir og oͤſta oſs banbans. En þar- 
ed allt þetta mætir oſs unbir ſtjörnun og umſſjön 
beſs miſkunſama og almeittuga guds, meigum ver 
gladir og ánægbir vera með hvad helzt, ſem ab 

hondum ber. Petta er jú mikla huggun, ſem 
gledur oſs, þegar vér á ſerhverjum deigi inna 
gaungum þvo ad ſeigja nýtt lif. Trüar-trauſtid 

á almáttugnm heimsins ſtjoͤrnara, blandar hugg⸗ 
un og gledi i allar vorar ſorgir í beſsu nær: 
verauda lifi. Par rokſemdir, ſem ver ad und⸗ 
anfornu fundum um hans ugdarriku  fjórnun, 
gjöra vort fínni roͤſamt og ánægt. Hann mun 

ſtyra voru gjörvalla lifi eptir ſinni alvisu gedſku 
Þannig, ab. oſs jafnvel i mótlætinn. gefaſt mun 
nóg orſok til ad vegſama bann og ver munum á 
narverandi tima finna nóg efni til peſs; jafuvel 
naudir „þær, undir hverjum „Ýmsir „mebbræbra 
vorra verda ab kveina og andvarpa, fá oſs þar 
um ſannfært, ab. gud breytir nädarſamlega vid 

oſs, þareb bann. gjort hefur eymdir vorar oſs 
längtum „þolanlegrt eun margra annara. SÁ, 

öllum tilfellum unnum ver bar um ab raun 
18 
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fomaft, ef vér ab eins abgætum guds undrun⸗ 
atlegn vegu, ad hann leggur manneſtjunum ab 
ſonnu byrdi á berbar, er undir eins hjálp til ab 
bera hana. 

30. Hugvekja. * 
Min ſala gledur fig í gudi heilðugjafara minum. út. 1. 

Hyversu madufullt, fem þetta líf er á ſtundum 
að álita, vantar oſs þó effi, á medan sér lifum, 
gledi og finnið ánægju, ef sér fannfriftnir erum, 
þegar sér lyptum vorum augum í þæbirnar til 
guds, fem hefur oſs ſtapadz þegar vér virdum 
fyrir oſs bans. bentanlegu og þar hjá fvo geſku— 
vg goͤdgjordaſomu hátign; þegar vér fetjum ofſs 

lifandi fyrir fjónir ans býrblegu sq elſtuverdu 

etginlegleifa, með hversu yndislegri gleði uppfyll⸗ 
ift þá efti fála vor? Peſsarar ánægju og glebi 
eigum sér Daglega brjóta, ef ab vér tafa vild⸗ 
um oſs fyrir hendur ab {foba vg hugleida búr 

' fembarserf guds bæbi í náttúrunnar ug nädar⸗ 

innar rifis baglega hofum vér þab fyrir augunum, 
ætíð er sjó því unnt, ab ſkemta oſs vid þeirra 

prydiz albrei ættum sér ab letjaft í því, ab upp⸗ 

orfa fjálfa oſs til elffunnar síð gub med nár 

fsæmri "abgætflu haus undrunarverdu däſemda, 
því ad vanrakja þab, er ab gleyma gubi, ſem 
með ſpo Rg od addäanlegum hætti, hef⸗ 
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ur aubfónt sjó ſvo mikinn karleika, og látið: oſs 
reyna fína undrunarlegu og gadſkuriku vegleidſlu 
þannig, ad vér ad minnſta fofti vid endalok lif⸗ 
daganna mimum vidurkenna meiga: ad hann hafi 
alla hluti vel vid oſs gjort. Jei, Þegar vér med 
rólegri adgetſlu ſtodum þan seg, um hvern hann 
hefur leidt oſs, finnum sér yfrid ſtöra orſok til 

röſemi og ánægju. Pegar ver ſtodum vort eigid 
aſigkomulag, og minnumſt þar hjá peſs innilega 
Færleifa, ſem gud hefur: audſynt oſs, fáum“ sér 

nóg efni til ab glebja oſs af gjorvollu bjarta. 

Guð gefur oſs lukku og bleſsum til alls, ſem 
sér töfum oſs fyrir hendur; hann gefur“ sjó heil⸗ 

brigdi, gladt fínni, krapt og lyſt til ad erfida; 

hann ſuyr frá oſs haſtaſemdum og ölukku tilfell⸗ 
um, útbýtir oſs bvilikum lukku-kjorum, ad ver 
einga orſok hofum til ab öſka oſs annara betri; 
hvad má oſs upporfa tl gleði vg ánægju ef efti 

Þetta? og þab því belbur,. þegar vér. abgætum, 
hversu mikid gud Vefur oſs gott. gjort framyfir 
marga adra af medbredrum vorumz en þegar 
sér rennum nú augunum til þeirra ſcelufullu him⸗ 
insins hybyla, og ihugum þann, yfirgnæjanba 

fognud, fem vér eigum þar. í Sænbum, hovad má 
þá af jarbneffum heillum og lukku jafnaft. vid 

bvilika gledi vorrar ſalu? þab er þvi undir vor— 
um vilja komid, hvert ver lifa munum framveig⸗ 
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is i lukku og röſemi ebur ekki; ſeum sér midur 
äncegdir, þá er vantrú vors eigin oͤſtoduga hjarta 
orſokin, fem ekki velur þan. medol, er efla vora 

ſonnu ánægju... Skyldum sér þá sera miffunar- 
langir: vid ſjcilfa oſs, og gjora oſs fjálfim lífið 
þúngt og maduſamt, þar fem sér getum adnotid 
annars betra? eingannveiginn? þab ſtal æ gledja 
og hughreyſta oſs, ab sér eigum gud ad, og ab 
hann er bor. trüfaſti vinur og bjálpari í allri 
neydz af haus milbirifu nädarhendi viljum vér 
med  þafflátu hjarta medtaka þá ánægjufullu tima, 
meb hverjum hann gledur sjó í þefsu lífi, og 
hrynda burt allri forg og kvidaz banninn riðum 

ver gud med vorri gledi og med vorri ſinnis ás 

nægju, et gjorum oſs fjálfir lifid Þægilegt og 

Sp 

<1. Hugvekja. 
Glebjib ybur og fagnib, því ab ydar verdkaup ef milib , 

á himnum. Lük. 6. 

Ad síju má þab undrum fæta, ef sér á einga 
an hátt latum oſs leiða til yfirbótar og ſinnis⸗ 

breytingar, hverfi margar ug mifilbægar upp⸗ 
hyatningar og labanir, þem gud þar til frambyd⸗ 
ur oſs. $DrDugleifinn, ſem sér meinum oſs mæti 
t vori ydrunarverki, fær því þó albrei valdið, því 
Gud, en efi sér, framkvamir í oſs bæbi viljann 

= 

“ 
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og verfið, en þar á mót vefur - málfe ihugan 
ftærbar og fjolda ſynda vorra efaſemi hjá: ojð. 

Sci kvidi "ætti frá oſs burtu: ab hverfa; eba; 
hvert mundi betra ab færaft af vidvarandi ſam— 
vitſtu ángift og ótta, vegna drygdra mótþróaa 

ſynda vg daglega safna upp vid beſsa innvort⸗ 
is fool; ellegar ab hafa góba ſamvitſtu, ſem fridud 
ug röleg er ordin med ſannri yfirböt? ellegar 
hvad kann ab olla því, ad ver erum ſvo tregir 
til ad ſnüa oſs af alvöru til guds? maäiſté 
ſyndir ber, fem vér, til eigin óluffn. vorrar, 
alid hofum í voru brjófti, ſeu oſs ſvo gedpekkar, 
og oſs falli ordugt ab hata þær eins vg óvini? 
er hverju leingi á. þetta hættulega tál, ſem jo 
optlega hefir oſs blindad og ſtofnad til vorrar ö— 
lukku, ab hafa yfirráb yfir vorum bezta äſetningi, 
framar enn beztu og heilſuſamleguſtu áminning“ 

ar, vidvaranir og upphvatningar til eigin: lukku 
vorrar? viljum vér þá einkis meta vors elſkurika 
frelðara näd og äſtſemi þá, med hoerri bann. á 
bérsíftar dogum fínum tóf ſvo áftúblega ab: ér 

ydrandi fynbara, ug tefur enn meb ſomu elſku 
þeim á móti? viljum sér þá gjöra ab eingu meb 
vorum mótþróa allt: það ómaf, alla þá umhyggju, 

ſem vor góbi guð ber fyri þvi, nb fá sjá leidda 
til apturhvarfs, og þar med frelda oſs frá Vvrri 
eigin fordjorfun ? ól ab vér hugleida vildum hvern⸗ 
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inn ver freldaft mættum úr þættu þeirri, ſem vér 
ftofnum oſs i! efalauft er þab, ab fá ſami miſt⸗ 

unſami guð, fem lætur fér ſoo annt sera um ab 
frelða oſs, og med fínum anda verfar hid göda 
i vorum hjortum, hann, fem útbreibir ſinn näd⸗ 
arfadm á móti oſs allan daginn, ab þefsi ſami 
gud mun þó eins efalauſt álíta oſs fyrir fína ö— 
vini, ef bans náfsæma umhyggja fyrir oſs verda 
ut af oſs forfmád ogsþanninn ab eingu, ef að 
vér ekki viljum láta oſs leiða til apturhvarfs vid 
harð mildirikn näd; loksins gaungum ver þá 
ſjälfrädir út í þá blukku, ſem vér keppumſt ept⸗ 
ir, og þá Hlýtur ſtraffid, ſem vér bokudum oſs, 
ab verða því millu þýngra. J þeim ſama himni, 
ſem gledi er yfir ſerhverjum fynbugum, fem ydr⸗ 

mt: gjörir, eru þinna nofn, þem áfram ana í ſynd⸗ 
unum, vidurſtygd fyrt guði, einglunum vg hans 
heilogu, því med ſyndum og ydrunarleysi þyggja 
menn gud vg hrella hans gödu anda ; - vg: þvert 
vilbi fá ad lokunum flya, fyrir hvern ekkert 
athvarf - ebur hæli var leingur á jordunni? 
þegar  gbrunarlans ſäla med ötta sg ängiſt 
hlýtur loks ad ſtilja vid betta jardneſka, og 

himininn, inn í hvern ekkert óhreint eda al— 
mennilegt, ekkert, fem elſtad hefur ögudlegleika 
og lygi, koma fann, er henni apturluktur, þverr 

verdur þá hennar famaftabur, hoilik hennar kjor, 
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onnur enn eilíft ſpott og vanvirda og hrelling? 
vegna eigin velferdar vorrar, ſtal vor einlægafti 
áfetníngur fá, á meban vér enn þú hofum tima 
til yfirbótar, ab leita af alvoru nábar hjá gubi, 

og laͤta oſs leiða af þans Færleifsfullu vidvorun⸗ 
um, til ab forda oſs háffa þeim, ſem hinum oͤhlut⸗ 
vondu búinn er, fem uppegna þér á móti guds rett⸗ 
lætið reibt; því hvernig. feingjum vér afborid hana? 
O gud! virbftú ab leida oſs „á þeim begum, um 

eydimork þejða lifs, ſem leida til bins þælufulla 

himins; vert æ vor leidtogi lifinu, ſpo ver fyr⸗ 

ir þína nädarriku adſtod, ad lokunum lenda fár 
um í þeim farſeldar heimkynnum, hvar: útvalbir 

glebjaft af beim jælufulla verdlaunum, ſem þar 
eru fyrirbúin þeim, er þíg elſfa. O herra Sejá! 
leið þú oſs jafnan meb ordi þínu og anda til 
beſsarar faxfælbar! á Sejúl gef oſs þann jóna! 

da. Hugv ekja. 

Þú, hinn milli og voldugi gud! Drottinn Zebaoth er þitt 

nafn, þú ert mikill í radum og máttugur í athofn⸗ 
um. Jer. 32. / 

Wared vér erum ſpo oframmſynir il ab jú 

víslega fyrir hogum vorum, en fraptar vorir 
reynaſt {vo veitir til ab efla vora lukku, er það 

efti lítilvæg Huggun fyrir oſs, ad gud, undir 

hvers ftjórnun vér ſtondum og í bverð valdi er 
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ad bæta allar vorar þarfir, er fos mikill i rad⸗ 
um og moͤttugur í athofnnmm. Ber vitum efi 
hvad oſs mæta muni á naſta deigi, jafnvel efti 
á neeſta tima; en bann, fem nidurradad Vefur og 
aͤkvardad fyrirfram ſerhverrar manneffju tilfelli, 
og fyrirhugad þeirra lukkukjor, hann ſer efti ein⸗ 
ungis forit, hvad á: æfi tíma og morgundeigi 
mumi adbera, heldur er einnig augljöſt vg nakid 

fyrir hans alſkygna auga, allt fem í voru gjor— 
valla liſi mun oſs mataz og foo radbrota, ſem 
sét einatt verdum, begar vér viljum for⸗ 
fjállega  fjá fyrir lukku vorri, ſoo kroptug eru 
hans ráð, fem hjálpa oſs eins opt í sanbræbum 
Þeim, ſem afla oſs áhyggjur og ángiftar Ísíba. 
Par ed ér runt nú ſoo fullkomlega jannfærb 

ir her um, því erum sér þá fvo fáfinna, ab 

Láta vort blindada hugſkot sg hjartans tilhneig⸗ 
ingar rába vorum fyrirtakjum? því felum sér 
þá efti. allt vort red sg áform á vald guds 
óendanlegu ſpeki og fjórnun, þar ed álgftanir 
hans rábs einar: eru viðar vg fúlubjálplegar fyrir 
oſs? ef ab vér gtid breyttum þannig og vendum 
oſs á, ad bera ánægbir med beſsa fodurs vors 
"siða sg naduga vilja, mundum vér ſidur orſok 

hafa til ab ángraft eptirá yfir vorum fyrirtætjr 
um. Kvidalausir mundum sér tvenna augunum 

“ 
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fram til hinna okomnu tímanna, ef vér med gaum⸗ 
gæfni ihugudum, ab fá gud, ſem áfvarbab hefur 

js: til handa allt pad, þem framkoma mun á 
komandi tímanum, er mifill í rädum og mátt 
ugur i athofnum. Peſsi fullvijsa leidi oſs frá 
þeirri fciſinnu, ab trúa betur vanvitſku vorri enn 
guds bendanlega visdömi; frá því, ad treyfta 
framar vanmetti voru enn almætti hans, fem ollu 
megnar. Otolulegar rokſemdir jannfæra oſs unt 
hab, hversu vís, hve mättugur, hve gadſturikur 
gud er, ſem vidheldur lífi voru. Aldrei ſtal fár 

vitffa vor. gjora litid úr vísbómi hans, né treyfta 
vanmegni sori jafnt og bans almeættis með verda - 
ſtuldudu pakklati ſkulum vér vidurkenna hans 
gödgirniz fyrir guds alvisa augliti viljum sér 
litillcekka oſs og gefa honum dyrdina fyrir allt 

bad góba, fem þann aubjýnir oſs. Pegar vér 

Þannig fórum ab ráði voru, vogum vér ab:vænta 

oſs bleſsunar guds og lífsins ánægju vg far— 

fælbar.. Ð gubl gef þú oſs þejsa lukku, og kenn 

vjð -æ betur og betur ab þetfjá vanmatti vort og 
fäfradi. Latt oſs albrei býrjaft ab framkoma 

fyrir þitt alſjäanda auga med drambſomu og 

færilátu bjarta, fem í nokkru ftóli uppá ſig, 
heldur þeffja og vidurkenna, ab sér a ſeum veik— 
ar og hjalparlausar ſtepnur, fem í ollu komnar 
erum uppá þína miſkun og náð. Hoergi, nema 
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frá: þér, voldugi gud! sæntum vér adſtodar og 
hjálpar, þegar oſs líggur á, en þegar vér pann⸗ 
ig felum oſs á þitt vald med audmyktarfuüllu og 
eitlægu hjarta, láttú oſs þá gtid fínna hjá þér 
rcid og frapt. Audſyn þig gjorvallri kriſtni þinni, 
fem hennar trújafta rábgjafa vg hjcilparmann, og 
frelðabu oll þín born af þeim vanbræbum, ſem 
nú eba hedan af kynnu ab mæta þeim. - Gjor 
ad eingu rcidabrugg hinna ógublegn, er heyrdu 
oͤſtir rábvanbra; þegar sér erum vjablanbnir bg 
raͤdbrota Í voru dformi og fyrirtæfjum, gef oj 
þá siðbót til ab þeffja vg selja þab besta, og 
krapta til ab framfsæna þad. Lät oſs í ollu, 
ſem sér gjorum, tölum eba hugsum, hafa þinn 
silja oſs fyrir augum og breyta eptir honum í 

olluz bitt undarlega og dyrdlega ráð, leidi oſs 
farſcellega gegnum alla maedu beſsa lifs og 

„mtótlætingar, og ab lokunum inn í annars betra 

heims. viſtarveru, hvar sér med glebijaungum 
dyrkum big og ſyngjum: milli og ſterki gud? 
Drottinn Zebaoth er þitt nafn, þú ert mifill í 

tábum og meftugur í athofnuml 

5 Hugvekja. 

Pad port er braungt, og já vegur er mjór, fem til lifsins 

leibir, og þeir ern fáir, fent rata hann.  Matth. 7 

Gki verdur því neitað, ab morg er meda og 



203 

margfaldur ordugleikinn, ſem oſs mætir á fyrir 
ſettum vegi í gegnum heim þenna til himinsins. 

Vegurinn, fem vér gánga ſktulum er yfrid mjór 
og portid þraungt, fem ver eigum ab faraz ett 
— hversu ordug og maduſom, fem gänga peſsi 
mætti finnaſt oſs, er hab þó. ſtylda vor ab selja 
þenna beiginn, en ekli láta þær. þrautir, fem á 
honum kynnu mæta, fæla oſs af honum. Pad 
er að ſonnu ſatt, væru beſsar prautir oöhfirvinn⸗ 
anlegar, og ef vér buaſt hlytum vid óteljandi 
bjciningum og endalausu mótlæti, mætti það verda 
orvylnunar efni, fyrir oſs, em sér hofum, eptir 
næœrverandi äſtandi voru, nóg medol í hondum til - 

þefð, ab vegurinn verdi oſs greibfarnari, flríbib 
gedfeldara, ſem vér á honum hein Hljótum, og 

heillafull von beſs, er vibtefur, þegar veiginn 
þrýtur, gjorir allt léttbærara. Satt er bad, ab 

segur þefði er mjog ógreiður, en endir vegarins, 

ef vér til hans lítum, er því vegſamlegri. Ofl⸗ 
ugir eru óvinir þeir, fem sér eigum hér: síð ab 

ftríba, en hinn, fem meb oſs er, er lángtum ofl⸗ 

ugri; veitir ern vorir kraptar, en Jesu máttur 

yſirgucefir vort vanmegni. Pared vér hofum nú 
boilika upphvatningu vg hugarſtyrkingu, væri bad 
ekkert afſokunarmäl fyrir oſs, ab Haga yfir kriſt⸗ 
indoͤmsins ordugleika; sér viljum því á oſs taka 
þetta. beilnæma sf, og bera peſsa léttu  byrbi, 
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Allra Sesú ſonnu ſtridemanna bæmi ffulu þér 

til upphvetja oſs; þeir hafa margir mátt reyna 
alla þá mæbu, fem kriſtindoöͤmurinn olla kaun, og 
Þegar sér ſamanberum vorar léttu þjáningar sið 
þrautir þær, fem þeir líba Hlutu, hversu lítið ern 
þá efti vorar ab reifna á móti þeirra; hverki 

piſlir né pintingar hófum sér lidid fyrir Jesü 
fafir; hverfi hofum sér bans segna þurft ab af⸗ 

neita rikdomi, metorðum né Selgeingnis et allt 
þetta og þabar af meira hlutu þeir fyrſtu evan⸗ 
gelii jätendur ad líða, ſtyldum sér þá effi þola 
vilja litla mæbu, eba ſtutt og léttbært ſtrid? já, 
hvad enn þá er meira, blaut efti Hesús fjáljur 
ab þola fvv mikid, ábur enn þann inngänga fekk 
í ina býrb? allt frá fæðingu bans hl daudaus, 

var bans líf fullt madu, fullt erfiðis og ſorgar; 

cettum sér þá eff að silja likjaſt honum einnig 
í beſsu? fjærri þé þad oſs ab {forna oſs undan 
ad bergja á likum faleif og þann! sér þofum nú 
fyrir augſyn guds tekid fyrir oſs þann äſetning 
ab umbera allar ordugleika, fem kriſtid liferni 

utheimta fann, ab kroſsfeſta vort hold med peſs 
girndum og lyſtingum í ollu, ad eptirfylgja Jesi 

ár moglunar, vg fúsir að taka beim mötlating— 
um, ſem Þann vill á oſs leggjaz ekki ſtal neitt 

bágt eba óþægilegt á vorri pilagrims reiðu þræba 

oſs frá, ad framgänga á þeim veigi, þem oſs er 
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fyriſettur; noga endurngringu munum ver fínna, 
begar vér med radvendni koſtum kapps um ad 

vardveita ſtyldur vorarz ver felum oſs því á 
hendur þinni ſtyrkjandi og helgandi neid, miſkun—⸗ 
ſami gud! án hverrar vort áform mun ad eingu 
verda; efl þú oſs í ſtridinu vid ſyndina, ab sér 

ekki látum oſs lokka af damum og adferd hinna 
oͤgudlegu; gef oſs hann visdöm, ab vér efti lát 
um oſs gínna af laſtanna útvortis {fíni né vel⸗ 
Íyftinganna tillsffunum... jálpa oſs ad gánga 
hugudum fram á gudhrædſlunnar seigi, og loks— 
ins ab ná því takmarki, fem endar alla vora mæði, 

umbunar alla vora fyrirhofn. Hversu roſamir 

munum vér þá ekki renna augunum til ens um⸗ 

lidna sg ſtoda allar þann ordugleika, fem. vér 
hofum yfirunnid! hversu kroptuglega munum vér 
þá efti fjannfæraft þar um, ad mjbi ſtigurinn, 

fem sér framgaungum á, bar {á beytt og beitta 
aftt fyrir. oſs til ens eilífa lifs! hversu áftúb 
lega munum vér þá effi þaffa þér, ab þú leinbs 

ir oſs um hann til vorrar eilífu farjælbar! 

Hugvekja. 
Hverr er eg? 

Pad er þú ſpurning, fem vér, þver: í fínn ſtad, 
Daglega gjora ættum fjáfum oſs, því hver, ſem 
aldrei gaumgæfir fit äſtand, eba þvert hann taki 
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framforum nokkrum á dygdanna seigi ellegar 
forherdiſt í loſtum, er næfta ílla farinnz en ef 
sér ſtingum nú hendinni i vorn eiginn barm og 
teir baunkunum til fjálfra vor, má efalauſt 
margur af oſs játar að allt til þefða bags, hof 
unt vér albrei með réttri eptirteft íhugað þetta 
efni eba ſonnu ſoarad nppá ſpurningu hefða; vér 
hofum ſoo leingi eybt lifſtundum vorum í heim⸗ 
inum, án beſs ab hafa lagt alud nokkra á ab 
lifa famfsæmt vorri cikvordun, guds ordi og ſtyn⸗ 
ſeminni. Lätum bad nú nóg Sera, ab vér hing⸗ 
„ab til eyðt hofum ſoo mörgum ſtundum í þer 
likri vansitffu, rétt eins og bráumis þefða ſtund 
ſkulum sér nota til ab yfirvega með athygli til 

verit vora, hvad sér ſeum vg til hvers {fapabir. 

Af fjálfum oſs urdum sér ekki til, guds almatti 
myndadi oſs í upphafi og gaf oſs þá veru, ſem 
vér hofum. Frá honum komu allir þeir full⸗ 

komlegleikar, er fálu vorri og likhama veittuſt, 
en í band valbi er ab tafa há aptur, Þegar haun 
vill. Bor likhami er af jordu myndadur, af 

jörðunni nærift hann, en verdur loks rotnadur 
ab jordu aptur. Nem því hér um augnablik 

ſtadar, kriſtni madur! hugleid, hvert þú hafir or⸗ 
ſok til ab ſtera þig af likhama útliti þínu, elleg⸗ 
ar upphrokaſt yfir adra. Gú fmeffbetri fba, 
fem þú máffe nýtur og þan ffrantlegri Elæhi, ſem 

4 
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þú. májfe bera kannt framyfir adra, gjora þig 
eitgu Dýtmætari enn þú í taum réttri est; ver 
erum allir  áþeffir. því, fem vér Daglega unbir 
fótum trobum, bupt af dupti, vg jord af jordu, 
en vér erum þar ab auki andi, og þó þeint be 
endanlega anda, - þvers liking vér vera áttum, 
næfta oͤlikir ordnir; yfrid litid hefur ffynfemi vor 
til ad bera af visdoömi þeim, ſem honum var í 
ondverdu meddeildur; viljinn hefur heldur ekkert 
eptir af ſakleyſi bvi vg heilagleika, ſem hann var 
pryddur med, og tilhneigingarnar gänga hjä oſs 

ſoo frekt út yfir tilhlydileg takmork, ab þar vid 

eydiſt ſälarinnar röſemi. Sä alvaldi yfirherra, 
fem ſtapadi manneſtjurnar, ſetti oſs til. þes. í 
heiminn, ab framfvæma ſtyldum bad verk, er 
hann akvardad hafdi ſerhverjum af oſs; en þetta 
fyriſetta verk verður, bvi midur, af ofmorgum 

forjómab, eba ab minnſta koſti gjort verr enn vera 
ætti. Pad mun loksins ſerhver af oſs ſanna 
meiga, þegar ab reikningsſtapar timanum kemur, 
ert herrann á óvæntri, ſtundu kallar oſs burtu 

hedan, vg fá alvisi bómari útbýtir einum og ſer— 
hverjum umbun eda ſtraffi eptir því ſem einn 
og ſerhver, á medan hann lifdi þér í heimi, hafdi 
tilunnid; þá mun þab ab lokunum auglysaſt, ab 
sér eingannseiginn gjórbum þab, fem oſs Þar. 

Soo órójama, fem þefsar hugleidingar mættu nú 
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gjöra víð, fvo rólega og fridſtillta gjorir oſs 
aptur fú yfirvegan, ab vér féum kriſtnir, ſem eig⸗ 
um von á að verda effi bæmbir eptir ftrángafta 
rétti, fyrft sér af Jesuͤ erum eudurleyſtir, fen 
ekki einingis bætti fyrir vorn ófullfomlegletfa og 

afbrot vor, belbur útvegabi oſs hylli guds og 
rétt til ab heita hans bórn, fem meiga glebja ſig 
þér í tímanum síð þá fælu sun, ad sblaft á ſidan 

hlutdeild í eilífri farjælb, þegar sér aſtundum ab 
lifa bér, ſem kriſtnir. Bert þar fyrir fú alvar⸗ 
Tegafta ciſtundan vor ab lifa þvo, fem kriſtnum 
fómir, efla guds býrð og farfælb vorra medbradra, 
undir eins og bora eigir, ab ſvo miklu leýtt oſs 
er mögulegt. Med boilikum lifernis ⸗og beink⸗ 
ingarhatti mun ſerhver af vſs efalauſt ſmakka þá 
lifs heill og ánægju, ſem þann aldrei ädur bekkti. 

Med rójamri gledi ſtiljum sér þá vid lífið, beg⸗ 
ar daudinn kallar, því famvitffan ber sjá þá 
vitni, ab vér af alvoru hofum lagt ſtund á ab 
frámfsæma í lifinu vort fyriſetta verf, en guds 
andi mun þá fálína glebja með son dyrmetuſtu 
timbuna. IJ bleſsadri endurminningn serbur þá 
sort nafn og minning á jordunni, en bor fogn⸗ 

udur í eilífbinni óútmálanlegri enn nokkrum hér 

hafði í huga komid. 
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Hugvekja. 
Dragbú ett undan ab fnúa Þér til brottind, flá þvi efti á 

freft frá einum begi til annarð, þvi reidi drottins 

mun haſtarlega koma og yfirfalla Þig á befnbarínnar 

begi. Eyr. 5. 

J eingu efnt er unbanbráttur ættulegri enn í 
Börn ydrunarverkiʒ margfold hofum vér bæmi 
Daft, fem fannfæra. um þad, og eilifdin mun á 

fíban fýna oſs enn fleiri úttaleg þeirra, fem burt 

ryktuſt ábúr enn byrja vildu yfirbót, þareb. þeir 
tálbrógu fjálfa fig, ab þeir enn þá mundu fyrir. 

hondum eiga lánga lífbaga, en náðu po ekki þeim 

tíma, fem brúfa ſtyldi til betrunars. fjáum vér 
þá etfi í huganum vora ímynd á þejóum óluffu 
legu? því er midur! ver meigum vidurkenna: ad 
vér hingad til hofum verid allteins hyrdulausir 
um vora yfirboͤt. Guds länglundargedi meigum 
vér bakka, ab oſs þegar ekki er burtu kippt mitt 

í voru andvaralausa vg dofna aiſtandi. Ver ſjä⸗ 
um þá häſtaſemd, fem vér. ſtofnum oſs í, med 
því ad braga unban vora yfirbot. Vidurkenna 

meigum ver fäſinnu vora i því, ab gjora oſs 
viſsa von um ár og daga, þar fem vér. varla 
meigum reida oſs uppá ab lifa næfta augnablif. 

Vid ſoo margar upphvatningar til gbrunar, hugs⸗ 

udum vér ófjalban líft Felix: í annad fínn, þeg: 

14 
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at eg fætóm, vil eg {núa mérs en af hserju vit⸗ 
um vér, ab oſs í annað fínn muni betur farn— 

aſt? feſta ekli leſtirnir beſs meiri rætur, því leing⸗ 
ut, fem þeir æfbir eru? forherdumſt sér ekki æ 
meir og meir við ſyndſamlegan vana í loftun 
ut, og Verðum um leid því meir frábitnir því 
goͤda, og hver hefur fagt síð, ab sér lifad fäum 
þánn tíma, ab vér tekid fáum fínna ffipti? mun 
effi daudinn geta rykt oſs óvörum í einn vet 
fángi burtu? mäſke og ädur enn noffur fjúfbóme 
ur bóbi bans nálægb? hoad fullsifsar oſs um, 
ab guð enn vilji láta oſs heyra þina nädarrodd, 
hverja vér ſoo opt hofum forſmäd? og hvernig 
meigum vér bænta þefð, ad Heilagur andi enn þá 
Þér eptir vilji klappa á byr vors bjarta, eptir 

þab sér ſvo þráfaldlega hofum neitab honum 

inngaungu? nei, albrei ſtulum sér framar sera 
„ {oo fáfinna, ab treifta á ſvo óvift; þetta augna 

blif, um hvert sér með viſsu ſagt getum: ab þab 
ſe vort, ffulum vér endurkaupaz á kvoldſtundu 
peſsari viljum vér nú heyra þá roddu vorð guds, 
fem falar sjá til apturhvarfs; hver seit, nema 
vér í nött eba meb morgunbeginum fáum þá ſtelf⸗ 

andi roddu ad heyra; manneffja! þú {falt- beyja 
og effi lifa! æl látum oſs þá álíta oſs {vo fem 
þegar beyjanbi, er  sænta meigum daudans á 

hverri ftunbu og það nú framfsæma, fem vér 
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vilbum láta sjö bugfaftaft, þegar vér ci banna 
fænginni liggjum fyrir daudanum; látum oſs aub“ - 
mýfja oſs fyrir gudi, undir eind og vér vogum 
ab tileinfa oſs Jesü réttlæti, þem í daudanum 
serba ſkal vor einfa huggun og ſtyrkur! látum 
oſs fela bora ſälu þeint gudi á valb, í hvers hond⸗ 
um vér óffum Henni ab hvila þegar hün ſtilſt víb 
likhamann! látum oſs ſtrida á móti beim girnd⸗ 

um, fem gjora mundu „jó ſamvitſkunnar äklag⸗ 
anir þúngbærar í helſottinni, ef sér lékum ſigraſt 

af þeim. O gub! þú, fen nú vefur beſsa þánfa 
í bjarta voru, þú, fem nú minnir oſs á peſsa 
ſoo naudſynlegu forfjálni, gefbú sjá krapta og 
ſtoduglyndi til ab framfvæma þetta, fem vér ár 
fetjum nuz kenn ojs ab enburfaupa tíðina og 
ætíð minnaſt þefð, hversu dyrmatt, en þar þjá 

fallvált og óbfluga vort lif er, ſvo vér verða 
mættum eiliflega ſäluhölpnir. 

6. Hugvekja. 
Gángib í elffunni eind og Jesüs Kriftur hefur oſs aſſtad, 

og ſig fjálfan uͤtgefid fyrir oſs, til fórnfæringar og 
offurð gubi. Eph. 5, 

Ef vér hugleiða vildum, hversu —— fú 

elſta var, meb hverri Jesüs, guds eingetinn ſon⸗ 
ut, elffabi sjó fyrtbuga menn, þá munbum ver 

fínna það, ab um effert ætti oſs fremur annt ab 

að 
N 
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vera, enn ab hjá oſs mætti aptur á mót vekjaſt 
fá beitafti vg hreinaſti færleifi til hans, því held⸗ 

„ur, fem þab er effi einúngið bor ſtylda ab elfa 
vorn Jesum af gjorvollu bjarta, heldur er lifa 
vor fanna lukka undir því fomin, bæbi um tíma 
og eilífð, ab. vér lífum og beygjum í elffunni til 
Segú. Hoersu mikid er þab efti, fem Jesüs, 

bæbi meb fínu lifi og dauda hefur fyrir oſs 
gjort, {oo ab sér ffylbum elfa hann? eba, hvad 
getum vér ímyndað oſs ab hann frefar "gjöra 
mætti fyrir vorar jafir heldur enn hann gjort 
hefur til beſs, ab lada til fín vora hjartans äſt? 
gat hann lidid meira enn þann fmánarlegafta sg 

kvalafyllſta dauda, til þejð ab afreka ojs eilíja 
fáluþjálp? hverja óræfari jannfæringu mátti þann 

gefa oſs um þad, hversu heitt hann oſs elffabi, 
heldur enn þá, ab bann, oſs til góba, tök á ſig 
forfmán í ſtad ſimmar eilífu dyrdarz eymd og 
yolæbi, í ſtad gubbúmlegrar fælu; orbyrgd fyrir 
rifbóm, dauda fyrir lif? hoersu hart, grimmt 
og tilfínningarlanft er þá ettt beſs bjarta, fem 
ekki vill elfa þenna vorn Seðúm aptur á móti 
fyrir boilikan færleifa! ól sor elffurifi Jesül 

ſtyrk oſs fjálfur í elſtunni til þín, ad hún mætti 
verda {ud þerf, ab einginn hlutur megni ab ffilja 
sjá vid þinn færleifa. Ol sér hljótum, vér vilja 
um elffa þíg, ſoo ab bæbi líf vort og daudi vitni 



213 

um vorn karleika til þín, þér viljum vér lífa, ö 
Sesú! án þefs ab elfa þín, er all einga ſanna 
ánægju ab finna í þefðu lífi; hvergi er oſs audid 

huggun ebur hæli ab fá í þreyngingum, madu 
og mótlæti þejsa lifs, ef ab oſs ekki audnaſt ab 
vera í náb hjá Þér, og vita oſs undir þínni 
mildiriku ſtjornun. Gannfær oſs æ betur og betur 
um þáfælu, fem ſerhver þinn trúr. þjón og barn 
á í vændum. Pegar sort bjarta vill leiða oſs 
afvega til ab hlydnaſt heimsins tælanbi girnbum, 

lát oſs þá hugleiða, hversu viljugur þú hafir 
ſynjad fjálfum þér jarðneffrar glebi og þar med 
ſtuldbundid oſs til ab afneita heiminum, en eptir 

fylgja þér. Ef vér rotum í þá villu og óluffu 

ab lifa í ſyndunum, minntí oſs þá á píningar 
þær, fen fynbir vorar bokudu þér, ſvo vér þar vid 

leibaft mættum til ab forbaft fynbina: Ef ab vér 

teljumſt undan ab bera þann litla mótlætið ſterf, 
fem þú hefur oſs útmeælt, fet oſs þá kroptug⸗ 
lega fyrir fjónir þá pínu og fjálfðafneitun, þann 
kroſs og bauba, fem þú undirgekkſt fyrir vorar 
fair; þinn Færleifi- uppfylli allt vort hjarta, 
ſtjörni voru líferni og vert loksins vor huggun í 
daudanum; því hver banbbagi er fáluþjálplegri 
enn fá, þegar oſs audnaſt mætti ab bega í þin 
um færleifa, Í Seðú! J honum og þinni jam: 

einingu finnum þér bumradilegan fætleifa, ſem 
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lángt yfirgeingur allar daudaus biturleifa. Pad 
ſkal þar fyrir vera bor ſtadfaſti áfetníngur ſvo 

ad lifa, ab: vér deyjandi mættum sera þínir; vér 
viljum því {líta oſs frá ollu, ſem tafa má vort 
bjarta til fánga. Mätalausa elffu til ens jard⸗ 
neſka viljum vér úr hjartanu uppræta, en effert 
nema þig, kroſsfeſti og upp aptur riſni Jesül! 
af gjorvallri þálu elſta; eins þá, er sér í daud⸗ 
anum effi fáum leingur þeinft um nokkurn hlut, 
ffulu þó allar vorar hugrenningar hjá þér ſidaſt 
ífabar nema, en þá vér gaungum út frá heimi 
beſsum meb þeirri huggun, ab vér deyjum í þér, 
munum vér efalauft ínngánga í betra heim, meb 
þeirri oruggu von ab meiga eiltflega med þér lifa. 

O! hoilikur þánfi er þetta: eilíflega ab lífa þér, 

þerra Segú! Her í heimi fáum sér oldüngis 

etti ſtilid, hyersu mikils þetta er vert, en þegar 

vér innfluttir erum í vort eptirbreyda fodurland, 
munum vér ab fullu reyna vg ſtilja, hversu jæl 
jú fála er, þem lifir þér. 

dd. Hugvekja. 
Näd fé meb ollum þeim, fem elffa brottinn vorn Jesüm 

Kriſt einlæglega. Eph. 6. 

Nfirvega þú, jála mín! med gaumgæfni og undr⸗ 
urt. færleifa frelsara þíns.  Gafftú til Bethlehem, 
ífobabú hann, ſem er ljomi guds Dýrbar, í ben— 
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era mynd, í eymdum og breyngiugum. Fylgduͤ 
honum fet fyrir fet í gegnum hans lardömsrika 
líf bér á jórbunni. Gjábú hans góbgjarna Tær 
leifa, meb hverjum hann leknadi fjúfa, ſtyrkti 
veifa, hughreyſti auma vg tóf ſyndara til nábar. 
Gjábú hvernig hann, fem þó auglýjti ſoo mile 
inn mannkarleika, var af monnum ofſoöktur, ſmäd⸗ 

ur, haddur og, ſvo ſaklauſt og heilagt haus 
framferdi var, þó kvalinn og pindur. Gakk þú 
á eptir honum inni Gethſemane aldingard vg 
horfdü á ftríbio, er baun þar blaut ab ütſtanda, 

fjábú erfidid, ſem bann þolbi, fjábú tárin, ſem 
bann feldi, telbú  anbyorpin, ſem hann ſtundi 

fram, ſkodadu blóbfseitann, fem hann uͤthellti, 
yfirvegabú þá bæn, fem bann þar gjordi til ſins 
himneffa foburs og hugleiddü med háleitri undr⸗ 

um þá hlydni, með hverri þann leggur ſig unbir - 

silja fín fodurs.  Óaltú enn áfrám, og far 
með honum uppá fjallið Golgatha, {tattú fyrr 
þar, á ffobunar pláfst alla þejð mefta, er gube 
bómurinn nokkurntima gjort hefur, vg fjábú had 

unbrunarserbafta, ſem færleifi nokkurntima hefur 

framfsæmt; fjábú þenna Seðú, ſins fodurs ſonnu 
imynd, fjábú Ívar hann hekk nakinn á trénu, á 

medal tveggja mordingja, í gegnum flúnginn med 

nöglum vg af bodlum umkringdan; en — fjábú, 
hvernig bann ſtyrkiſt af elſtunni iſpo mörgum 
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pinflum, hvernig elſtan þrýfti honum til ab leggja 
fig undir þefðar kvalir og hrerdi þann til ab 
umbera þær þolinmóblega. Gjábú hvernig þann 
tæmbi kvalanna bitrafta faleif, sg sar eins füs 

ab beygja fyri fína óvini, og fyrir þá ab tafa á fig 
mannbóm.. Óvernig. er þad mogulegt, ab þú, 
fála mín! hrærift efti síð fjón beſsa? hvernig er 
þab mogulegt þér falli þab ordugt, ab tafa þann 
áfetníng fyrir þig, ab elſta þinn Jesüm aptur á 
móti, þegar þú hugleidir þvtlífan færleifa, og það 
er þó allt, fem þinn pindi velgjórari krefur af 
Þér, ab þú aptur á mót elffir fig. En hver 
Færleifi getur orbið nógu fterfur, nógu brennandi 
til þefð, ab þú meb honum fáir endurgoldid þab 
óútmálanlega góba, fem hann hefur gjort þér? 

ab ſonnu er þab þér efti mögulegt, ab elſka hann 

eins beitt, og. hann hefur þig elffad, en hann 
refur einüngis af þér einlægan færleifa, jafnvel 
þó barm veifur ſe. Kom þá, fála min! og offra 
honum allri þinni eptirlaungun, allri þinni vort 
og öllum þínum oͤſtum! ab elffa hann æ meir 
og nteir með fífelt varandi oruggu traufti, að 
trúa á hann, vg með einlægu, revondu og aud— 

ſveipnu hjartalagi, ab leggja big æ viljugri og 
viljugri á bans vald, þetta ſkal vera þín innileg 
óff, fem þú leitift víð ab uppfylla. Eynbú því 
i baglegu framferdi þínu serfanir þefs karleika, 
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fem þú ber til Íaufnara þíns. Hugsadü opt um, 
þab, hversu heit þú elffa var, er þann til þín 
bar; ſpyr fjálfa þig: hvort eitt edur annad fyrir 

tæti, þem þú áformar, ellegar fynd, er þér kemur 
í bug ab drygja, ftanbaft meigt meb færleifa 
þeim, er þú ert þínunt freldara {fylbug ab ſyna? 
gleym því albrei, ab all fú lukka og blejðan, fent 
þú nýtur á ſerhverjum begi þíns lifs, helgaſt af 
boi býrmæta offri, fem þinn enburlaufnari frame 
bar þann bag, er bann fyrir þig pindur var. 

Þetta uppsett og þrýfti þér til á férþverju augna⸗ 
lifi þíns lifs, ab renna augunum til Jesú færleifa, 
vg med þafflæti ad minnaſt bans pínu og dauda. 

FR Hugvekja. 

Allt mitt raͤd til guds eg fet, á mér finn silja verda lét, 
mér Þið eg hans miſtun hlifiz heilda, vit, lif, ſäl, 

heidur, fé, hans vernd jafnan befalab fé, nú og í 

eilífu lifi. | 

BE medan vér erum á vegferdar reisunni, fent 
oſs er äkvordud í gegnum lif þetta, er viſsulega 
eingin lukka meiri enn jú, að vera þefð fullviſs, 
ab vér ſifelt framgaungum undir umfjón ug tr 
kvcemri varatekt þejð qubs, fem er vendanlega 
máttugur og miffunjamur; bad ſtal því sera 
vor eilíf glebi, ab halda sjá til bans vg felja á 

# 
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„bann vort gjörvalla trúnabartrauft; eba því ſtyld⸗ 
um sér hata fs eigin velferd vora, ab treyfta á 
ſkepnurnar, fet eru eins vanmáttugar og vanvita 
og Vér fjálfir erum? nei, bryttinn er vor frels— 
ari, hann er vor leiðtogi, hann er vor verndari; 

Þang  óenbanlegi visdömur ſer og þeffir allar 
þær bháffafembir, fem lífi voru ern búnar, hans 
almatti getur verndad ojs í allri neyð og ſer⸗ 
hverri, jafnvel meſtu þættu. Gadſka hans er {ie 

felt reiðubúin til adſtodar, og ſynjar oſs albret 
hjálpar í nokkurri neyd. Petta hofum sér fjálfir 
ſoo margopt reynt á vorum umlidnu lifsſtund⸗ 
um; þegar einginn maður né nokkur mannleg 
hjálp gat oſs minnſtu bjarg veitt, var hans hjälp 
oſs nálæg, og þegar einginn heyrdi þær járu 

klaganir, fem vér í einrúmi leynilega frambárum 

af ſorgbitnu bjarta, ſtod hans miſkunar-eyra opid 
fyrir vorum kveinſtofum, hann taldi vor tär, 
heyrdi vora grätbeidni; og bvi ſtyldum vér þá etti 
trúa á bann, og sona til hans miſkunar á vor⸗ 
um ófumnu afidogum? ſifelt á meban vér lífr 
um í heimi þefðum, erum vér umfríngdir af 
háffajembum, og hverr veit hvað sjó í nótt eba 
á neſta begi mata muni. Ver viljum eingu 

kvida, en afhenda oſs á vald vors guds vísu og 
almáttugu forfjónar, hann mun fyrtjjá bættu þá, 
ſem yfirvofir, og útryffja oſs af neydinni með 



219 

=. 

ſinum volduga armi. J vanvitſku vorri er vor 
huggun ſü, að gud fjálfur er vor fradari, ſem 
kennir oſs þann mifilsægafta lærbóm, ſem er: ab 

óttaft bann. Miſkunarriki gud! vér felum vort 
bjarta þér á valb, gjor bad fjálfun þér. þófnane 
let, upplýs vorn ſtilning, helga vorn silja og 
vardveit vora „gjörvalla ſcilu úftraffanlega til þing 
opinberunardags! en vér sveif og hrasandi born 

þín fjáum {90 marga afvegu fyrir oſs, ſem leida 

kunna oſs frá þér, margar villigotur, á hverjar 
sér ráfa kunnum af réttum vegiz kenn oſs því 
ab pekkja alla afvegu, allar tálfnsrur, þem gjora 
kunna oſs óluffulega, vg vardveittu vora fötſtigu, 

ab vér eftir hrosum; kom vorum veikleika til 
hjálpar og vidhaltit oſs á peim ſäluhjälplega 
vegi, ſem leidir til himinsins. Pitt auga, á 

gud allrar gæbffu! lítt í náb nidur til vor aumra 

á þejsari ſtunduz þú hefur leitt oſs inn í hein 
Þenna, þín nábuga forſjön leidi oſs því á réttunt 
vegi um heiminn. Gnú ekki augliti“ þínu frá 
oſs, þegar sér bidjum þig, en gef oſs, fyrir 

vors frelsara Sesú fafir, allt það, fem þú fér 
oſs nytjamlegt; jafnvel mótlætingum viljum vér 

glabir vel tafa frá þínnt hendi. Styrk oſs með 
binni hjálp og gled vort bjarta med þinni hugg⸗ 

un. Pinni naidugu ſtjörnun felum sér á berð: 

ut, ö bor gud! vort gjörvalla lífs yfirgefbú oſs 
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effi og taf effi þína nädarhond frá oſs, vor gud 
og vor heilsugjafari“ Amen! 

49. Hugvekja. 

Ekki ab eg hafi bad Þegar hondlad, edur fé begar full— 

kominn, eg ſtunda bar eptir, hvert ad eg gati bad 

einnig hondlad, eins og eg er af Kriſti hondladur. 

pyil. 3. 

Wegar vér, eptir erfiði daganna hvilumſt á nótt 
um vg njótum fvefndinð endurnæríngar, erunt 
sér eins og daudir án tilfinningar og adgätſlu 
þeirra háffajemba þem þá audveldlega kynnu ná- 

Íægjaft og yfirfalla vís. Petta äſtand vort er 
 næita ſorgleg afmälan hejs tilfinningar og ab 

glorba - leyfið, í hverju fála vor eydir tíb fínni. 

Tilfinningarlausir erum bér vid ſoo marga vele 

„ gjörninga, fem vor gödi gud lætur ojs njóta, ſvo 
aad hvorki þang typtanir né benbingar já jó vafs 

„ið af vorum andvaraleysis fvefni; dofnir erum 

sér til ab gjora þad góba, og afſkiptalausir um 
þær heiſtaſemdir og hindranir, ſem tálma oſs í 
gudhrædſlunnar ug dygdanna framförum. Ver 
gaungum fram likt og hälfſofandi og i draumi, 
umhyggjulausir fyrir því fem oſs mæta fann, 

án þejó vér abgætum, hvad um vorrar oͤdaud⸗ 
legu fálar velferð líba muni. J þvílifu äſtandi 
hefur meiſte margur af oſs nú leingi lifad æfi 
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ſinnar, og þannig, {vs ab fega, ſofid merg ár 
burt. Mál er því fyrir oſs ordid ab vafna loks⸗ 
ins af beſsum hættulega vordar, búr, og láta 

guds ord sg ſtynſemi vora leiða oſs til ab gegna 
þefðum gudlegu upphvatningum, til adgatſlu vele 
ferbar vorrar. Lättü því, þála min! guds roddu, 
fem til þín talar í bjarta þinn, hafa þá verur, 

ab þú ekki einungis heyrir, helbur og framfylgir 
þeim bræringum, er þú finnur guds anda hjá 
þér verka. Vaknadu því ekki ab eins um ftunb, 

heldur varaft þí ab falla aptur í ſama andvara— 

leysis fvefn; láttú þér nægja, ab þú hingad til 

hefur ſofid burt þín beztu ár. Bertú nú arvok⸗ 
„ur, og tak vara á ſerhverri ſtyldu þeirri, ſem 
guð af þér frefur. Eno spt hefur guð ab und⸗ 
anfornu til þín brópab: safna þú, fem fefur, vg 

tíð upp af dauda! heyr nú á peſsari ſtundu 

þejða roddu, fem frefur af þér, ab gefa gætur 

ab þinni velferð. Gætti að, hversu margar häſka— 
fembir þig umkringja, í hverjar leti þin. og ſpvefn 

fann audveldlega ab varpa þér. Serhverr dag⸗ 

ur þinnar æfi, ſerhverr tími þíns lifs, bjóða þér 
út í nýa oruſtuz vaf því og ſtrid, oo þú mjór 

ir effi þí fórónu, þem þér er heitin ab ftrío8- 
lokunum eptir unninn ſigurz eba meinar þú efti, 
ab: enburminning þinna, í andvaraleysis fvefni, | 
eyddu lífsftunba, muni loksins fárlega velja þig, 
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ef þú lætur big effi vefja, ábur enn ſidaſti dauda 
ſvefn apturlýfur Þín augu? hugsa æ til þejsa á 
hverju: kvoldi ábur enn útaf fofnar, og lát þá 
tilhugsun þrýfta þér til ab bera umhyggju fyrir 
þinni eilífu velferð, ädur enn þú lykur þínum 

augum. En hvernig fáum vér beſsu vrfab, nema 
þú, vor gud! hjälpir og ſtyrkir oſs? eins og vor 

likhami á morgnana verður ab njóta þín ad til 

ad fá borið ſig sg vidhaldiſt á hverjum degi, 
allteing, og eft midur, þarf jála sor þínnar hjálpe - 
ar, bæbi til ab nppvafna af ſyndanna fvefni og 
lífa til ad halbaft ſifelt vakandi. IE! miffuna 
þig yfir oſs, miffunarrifi gud! þú bekkir og jér 
hversu baufir, latir, kaldſinna og duglausir bér 

erum til alls göds. Upplifga því með þímun 

anda vort Hjarta og upphvet vora ſälu til ab 
Þrúfa forfjállega férþsern þann tíma, fem þú unn⸗ 
ir oſs. Gjor oſs aðgætna um hálfsjembir þær, 
fem fálu vorri ern búnar og eptirtektaſama um 
miffur þína vi víð, füsa til ab gjöra hid 
góba og ahyggjuſama ab forjóma eingin þau 
tæfifæri, fem þú gefur „js til ab tafa vara á 
frelöt vorrar ſälar. Leidi þá, ó vor gödi fadirl 

ſcilu vora til gfirbótar, þitt orð, þínir velgjorn⸗ 
ingar, þínar typtanir, þín þolinmæbi sg þín sægb 

vid oſs! albrei viljum vér hébanaf ſtrida gegn 

bvilikum upphvatningum, albrei hedanaf láta þína - 
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nod til forgefins vid oſs framkoma. En ef ad 
vér ſtyldum rata í þá ógæfu, „að andvaraleysi og 
fynbanna ſpefn fígi ab sjó á ný, vefi sjá þá 

af honum bin nábar rauſt, fond sér ekki út af 
ofnum til ens eilífa banda, heldur sblaft mætt 
um þab eilífa líf, þem er þín nädargjof fyrir 
Seðúm Kriſt vorn endurlauſnara. Amen! 

S0. Hugvekja. 
Þegar þú Fallar, mun drottinn fvara þér, Þegar þú hrópa 

at, mun hann fegja: fjál þér em eg. Elfa. 58. 

Ver værum viſsulega hinir óþafflátuftu af oll⸗ 

um ſkepnum guds, ef vér framar þjóna vildum 
fynbinni, bar ed Jesus er fyrir hana báinns 
meb þejsháttar adferd forfmábum vér guds náð, 
afneitubum gudi og vanvirdtum vorn frelðara, 
já, vér egnbum þar með á ný yfir oſs guds 

(4 

ſtraungu reidi. Eiliflega ſkal lángt frá oſs því 

líft óþafflæti, þvtlif ſtelfileg vondſta á móti vors 
frelsara þægilegu upphvatningum og áftúblegu 

lodunum ſtulu efti leingur forherda vort hjarta. 
Af allri ſälu og med karleiksfullu hjarta, ſtulum 
ver pakklätlega vidurkenna allt þad góba, ſem 
bann hefur oſs gjort; med ſifeldri æfingu í dygd⸗ 
unum ſtulum sér leitaſt vid ab feta í bans fót: 

ſpor, ſem þitt bygbabæmi hefur oſs til eptirbreyt⸗ 
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íngár eptirlátid.. Sina bitru pínu hefur þann ab 
ſonnu fyrir oſs lidid, ſvo þem ſtraff vorra ſynda, 

er med henni hefur hann jafnframt gefið oſs því 
líft bæmi uppá þær æbftn bygbir, ab þejs lífi 
albrei fyrr né fíðar funbift hefur, og þetta Jesüt 
bygbabæmi í hans píflum ſkal æ sera oſs munt 
ur í voru líferni. Ad kappkoſta, ab likjaſt hon: 
um a meir og meir, er því eins fullkomin ſtylda 

vor, og þitt er bor huggun og ſäluhjcilp, ab hann 
með því, fem hann leid vor vegna, keypti oſs 
meb ſoo dyru verdi. Hrá því ab eptirfylgja 

beſsu vors frelðara bæmi, ættum vér ekkert ab 
láta oſs fæla, hvorki heimsins óþaftlæti, heid né 
forfmán; allt eins og hann, eigum ver hógværð 

ab ſyna vorum sfjófnarmannum, þegn og meb< 

aumkun þeim, ſem hæða oſs, þolinmæbi þeim, 

fem gjora oſs Órétt til; äſtunda ſakleysi, þegar: 
vér erum baktaladir, sg bíbja: Fadir! fyrirgef 
þeim, því. þeir vita ekki hvad þeir gjora; eins 
og hann eigum vér viljugir ab leggja oſs unbir 
þad, fem vor himneſti fabir vill vera láta, og 
leitaft vid ab serba bræbrum vorum til upp⸗ 

hvatningar, gagns og nota; eins og hann, med 
ljúfu gedi lida hvad medbarf til almennings 
heilla. Sjcii vor himneſti fadir porf á ab brüka 

hardar typtanir til undirbuͤnings ſalu vorri til 
hins eilifa lifsins, eigum sér fjálfum ojs ab af“ 
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neita, tafa kroſsinn á. oſs og fylgja: borun frels⸗ 

ara á eptir, eptir því, fem oſs er fremſt mogu⸗ 

legt. Ef ab vér, eind og bann, yrdum ſpo ſtadde 
ir, ab offra hlytum bænum: og. tärafollum, eiga 
um sér eið vg bann, ab gefa gudi dyrdina og viſsu⸗ 

lega vænta þef, ab bann. bænbeyri oſs og hjálpi 

til ſins þímneffa ritið; þó.ab vér þola mættum 
vina vorra baftal og ofjófnir. fyrir vor beztu 

verf og hreinaſta tilgáng, há látum oſs ekki þar 
vin hindra frá ab gjöra : gott; þó ab. áftvinir 
vorir Yfirgefi oſs, þegar vér erum í naudum ſtadd⸗ 
it, þá umberunt þann miſsir med gödu gebi, „er 
ſtyrkjum oſs því framar í oruggri trú á þeim life 

anda gudi. Ef ad poi koma {fylbi, ab fála vor 
yrdi yfirgefin, ſoo vér ſeum effert ljóð, einga 
glebi né huggun, þá látum oſs í þvílifrí vorri. 
ftærftu neyd hugsa til vors medalgängara kvala—⸗ 
hröps fyrir vora ffulb: „Guð minn! guð 
minn! því hefur þú yfirgefið mig! 
og ekki {leppa trauſtinu til guds, fem mun miſt⸗ 

ua ſig yfir oſs á þagfsæmri tid, og kroptuglega 
halda oſs víb finn færleifa, þó ver i þann fyipr 

inn yrdum hans efti varir. En þegar loftsins 

kemur ab vorum burtferbar tíma, látum oſs þá 
afbenba í hans hendur vorn anba, fem þann hef 
ur endurleyſt, þá munum vér, í trúnni til.bans, 
ſigra vorn fíbafta óvin. Salir erum hét, þégar . 

15 
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sér þannig færum oſs Seðú endurlauſn í nyt, 
þá munum vér, midt í ollum beſsa lifs umbreyt⸗ 
ingum, finna röſemi, og í fjálfum daudanum líf 
sg krapt. O Seðú! þú, fem fyrir oſs ert bás 
int, gefdür oſs náð til ab hafa beſsi not af bin⸗ 
um dauda. Gjordu oſs alltaf þér æ likari, og 
ſtyrk ojs til ad fylgja þér eind fúslega eptir, 
hvert fem þú leibir oſs á þeim vegum, fem þyrnir 
fullir eru, ebur hinum, hvar blömſtrum er firáb 
á götuna. Þér vid hond framgaungum vér úr 
þultir, þef þegar vér njótum þinnar leidſogu, 

mun einginn afsegur fá oſs leidda af rétta veg⸗ 
„inum. Leid oſs, elffulegaftt Jesu! eptir þínu 
tábi, og sa oſs loks ins til — býrbar, 

men! 

Hugvekja. 
Þér, í elffanlegtr! hafi gud elſtad oſs Þannig, þá erum 

ver og ffylbugir ab elffa hver annan. 1 Jöh. 4. 

Ver erum ſtyldugir ab. bera: bróburlegan Fær“ 

leifa þver til annarð, einð og þeir, fe Jesus 
hefur endurleyſt og, hverjir vera vilja hans lærir 
fseinar og eptirfylgjendur. — berðu hjartanlega 
hefur þann efti elffab oſs og miſkunad fig yfir 
oſs? ſtyldum sér þá efti miſtun aubjýna med— 
bræbrum vorum? Fyrir borar ſakir fórnfærbi 
bann finu lífi; fyrir oſs útbellti hann fínu blóbt. 
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Hovernig fáum sér þá endurgoldid þejdunt vorum 
fálarsini alla hans trúfefti, fem bann hefur oſs 
aubjýnt? O! etfert hofum sér, fjálfir alla burf⸗ 
anbi, þab, þem vér fáum enburgolbi honum meb. 
En þó vér af elffu til bans mettum vörn huͤngr⸗ 
aba bróbur, bryffjum þann þyrfta, kladum hinn 
nafta, komum litilmagnanum til adſtodar, vill þó 
vor Jesus meta það eins og við fjálfan hann 
gjart væri. Med viljugu hjarta ſtulum sér láta 
í ljóði vid hann þetta merki og þenna vott vors 
þaffláta bjartalags. Hann gjordiſt forlifan fyr: 

ir sorar fynbir, þó ekki einúngis fyrir vorar, 

heldur og fyrir allra manna ſyndir; munn þeir 

Þá ettt allir, hverjum hann þyilifan  færleifa 
aubfýnt hefur, vera eind býrmætir, eins mikils 

metnir af vorum endurlauſnara, og ſerhver af 

oſs, og því ffylbum sér þá forfmá nokkurn einn 
af þejðum, fem bann hefur þvo áftfæra, og vird⸗ 

ir fo mikils? eda ſtulum sér ffammaft sor ab 
Falla þá vora bræbur, fem Jesüs efti blygdaſt 
ab falla ſoo? nef, fjærri fé því! hvernig Eynnum 
sér ab tilheyra rifti, ef ab oſs ſtortir þan fenni- 
teifn, af hverjum hans lærifseinar þeffjaft eiga? 
ef ab sér efti ſifeldt hofum oſs fyrir augum 
bans bæmi til eptirbreytni? vér siljum því á“ 
funda ab verda ſvo ſinnadir, fem hann, og kapp⸗ 

koſta, ab láta bars færleifa serba í oſs frópt: 
15* 



228 

ugan, þvo að vér, ef gubs vilji frefur af oſs 
þetta offur, fúsir láta kynnum lífið fyrir bræbur 
vora. En vér grátbænum þig, ó! þú eilifi færa 
leift! ab þú fjálfur siljir gefa sjá og innræta 
bjarta voru þetta - hugarfar; án þinnar nädar 
yrðum vér fífelbt allt eins færleifslauðir, van— 
þaftlátir og óftobugir sg vér hingad til verið 
hofum; en þegar þinn færleifi brottnar í voru 
bjarta og þinn andi ftjórnar oſs, þá leidumſt vér 

- framvegis til þvílifð ſinnislags, fem Hverjum 
friftnum vel fómir. Gef oſs náð, ab efla þab, 
fem víbfrægja meigi þina býrb og gjár hvern af 
oſs í fínn ftab þér lífan í höggerd og mann— 
elítu, fo sér ab þínu bæmi mættum þá leiba á 
réttan seg, er villir fara, vibrétta fallna, hugs 

breyfta auma og fnúa ſyndurum aptur til þín. 
verðu morg tækifæri frambýbur oſs efti ſer— 
hver. hagur vors lífð, til ab vera það í raun 

og veru, fem ver heitum: góbir, friflnir menn? 
morgum naudſtoddum mundum vér hjálpab fá, 
marga villuráfandi leibtétt, marga hrasandi ſtudt 
og marga óluffulega gjort lutfujæla, ef vér legd⸗ 
um aäſtundun á þvílif friftileg gónverf.  Morgum 

mundum sér meb bænum vorum geta ordid ab 
notum, þó sér efi meb odru þeingjum þeint 

hjálpað. - W! láttú, gödi Jesü! ſtyldu þefða 
serba vors lífð mifilbægafta fyrirtæfi, fem vér 
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ollu framar kappkoſta mættum ab uppfylla. Ver 
upplyptum til þín vorum björtum og bidjum þíg: 
ab álita allra þinna endurleyſtu naudpurftir. 

Þegar sér framgaungum raͤdvandlega fyrir þínu 
augliti, sirbftú þá ab líta nidur til vor í náb 
og gefa oſs þá bleſsun, fem þú Hefur afrekad og 
lofabir ab veita oſs; en þegar sér í naubum og 
sanbræbum ftabbir, felum þér á hendur vor efni 
og bíbjum þíg um vorar naubþurftir, virbftú þá 
nábarfamlega ab benheyra oſs af himnum ofan 

og beita eptirþreyba hjálp, þá mun þitt dyrdar⸗ 

fulla nafn dyrkad og tilbebið serba af ollum 
þínum trúunu barnum, nú og til eilifar. Amen! 

S2. Hugvekja. 
Gub vill ab allir menn verdi ſaͤluhölpnir og komiſt til 

fannleifðinð viburtenningar. 1. Tim. 2. 

so eru þau hjálpar medol morg sg kroptug, 
fem nädarrikur gud hefur oſs í té látib, til frels⸗ 
ið vorum ſaälum, ab vor er eintóm ſtuldin, ef 
ver efti færum oſs þefði medol verbuglega í nyt 
og fjálja mættum vér fárlega naga oſs og af 
fafa, ef sér færum þeirrar fatfælbar á mis, fem 
oſs er gefin ab eiga viſsa von um ab ná. Gud 

hefur gjort allt, fem serba mætti sjá til hjálpa 
at, en vér höfum efti þyggja viljab þefða fram: 
bodnu hjálp Air bang velgjorningar og räd⸗ 
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ftafanir um oſs hafa til beſs midad, ab gjora 
oſs fáluþólpna, - en. fjálfir hofum sér unnid ſpo, 
ab. vor forbæming aukaſt mátti. Allt hvad Jes— 
úð leid, hefur bann lidid til ad frelsa sjó frá 

logmälsins bolfun, en þverðu opt forſmeidum 
vér friviljuglega þá blefðun, fem þann afrekadi 

oſs? Hann lét ekkert ogjort, er oſs leiða kunni 
til betrunar, en ver forherdtumſt bvi framar; 
bann vildi vora ſaluhjälp, en vér ſjcilfir fordem⸗ 
ingu vora; þann vildi gefa oſs himininn, en sér 
faͤvisir darar, ver voldum bann veg, er oſs leida 
mátti í hinn olukkulegaſta ſamaſtadz um þetta 
munn á ſidan alltof margir eiliflega ójarjælir 
brírla meiga fjáljum þér, bad mun þá naga þá, 

og þab mun óaflátanlega þeirra piſſir auka. Med 
bvilikum „áflagunum mun þeirra eigin ſamvizka 

fordema þá, og þeir fjálfir síðurfenna þann guds 
doͤm réttviðan, fem yfir. þeim geingur.  Seðú 

blóð, fem þeirra vegna einnig üthellt var, mun 
yfir þeim hefnd hrópa... Gá sbrum huggunar“ 

rifi, þánti, ab. þeir fén enburleyftir, fær ab eins 
aukid á ſorg þeirra: og eilíf, en ofſein, ydran 

mun þá ſifeldt kvelja. En vér, ver lifum enn, 
og enn þá mun yfirbot vor og ydran verða sjó 

nytſamleg, og þó allsvaldanda gudi böknadiſt nú 
ab. burtrykkja oſs úr heimi beſsum, mættum vér 
þó játa, ab hann allt hefur til beſs gjart, ab 
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vér vera mættum fáluþólpnir, en þarhjá vidur⸗ 
fenna þverúb bora og forakt við bans máb; - vér 

mættum farna bóminn téttvíðan, fem hann yfir 
ojs uppfegir. En þú, bolinmödi miſtunarriki 
gud! þyrmbú oſs enn, já, gefdü oſs enn þá 
tíma til ab gbraft vors óþaftlætið og þverúbar! 
vorar fynbir, með hverjum sér vanvirdt hofum 
Jesü forþénuftu, Ógna oſs; æ! lát vora færu 
ſamvitſtu fínna rófemi, fínna huggun vegna þeirra 
pilla, fem vor Jesus þolab hefur. Lät oſs efti 
leidaſt til orventingar af áflogunum ſamvitſku 
vorrar, belbur fínna hugarþægb í því forlikunar 
blóbi, ſem vor: enburlaufnari hefur útbellt; og 
hafi fú kvol, fem: hann vor vegna boldi, hingad 

til verið  ávartarlauð á ſcilum vorum, æl leit 
hana þó ekki serba þab hedan af; allraſiſt begar 
ad því kemur, ab vér yfirgefa ſtulum heim. benn⸗ 
a. Littú þér ekki leibaft, med þinnar nábar 

fálubjálplegu verkunum, ab hrara vort bjarta, 
og. gef ad þab hlydid, viljuglega fylgt þinni rodduz 
en þú vor býrmætafti enburlaufnari! sirbftú ós 

aflátanlega - ad bibja fyrir ofð, og med þínum 
guddoͤms frapti ab beggja vor hjortu. Po oſs 
ſynjad verði allra heims heilla og glebi, viljum 
ver meb rólegu gebi umbera þad, þegar. ab eins 

"þín pína effi verður Á oſs ásartarlaus3 lát bana 
æ vera vora einuſſu buggun i lífinu, vorn ſtyrk 
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i lifeins breyngingum og mótlæti, vg loksins 
ora endurnceringu í daudanum, einkum þá, þeg: 

ar umlidnar fynbir hrella oſs, þegar vor safnaba 
ſamvizka ógnat oſs, begar grafarinnar og doms— 

ins málægd gjorir oſs óttafulla. 2Æ! vertú oſs 
þá ncidugur, o Jesu! og ſtyrk oſs med krapti 

pins dauda, ad já ſigradan allan ótta, bræbílu, 
al: og oͤgnauir. Amen! 

83. Hugvekja. 

Eg held alla hluti ſtada ab vera, á móti ágæti Pelling 
er árinnar vors Drottins Sesú Kriſts. Phil. 3. 

Hingad til hofum sér fvo leingi hugsunarlauſt 
lifad um ſyndir vorar og ſtraffid, fem vér hof 
um fyrir þær serbffulbat, ab fáum ſinnum hefa 

ur oſs þab í hug hvarflad, er vekti hjá sjá minn: 
íngu vorra misgjorda, en hversu mjög mættum 

vér þó efti úffa vjð, ab fram⸗anga efti alltaf í 
oo ſtroffunarverdu þánfaleysi, þar þó einhvern⸗ 

„tíma mun ab því foma, ab margfjölbi ſynda 
vorra verði oſs berlega jettur fyrir fjónir; þeg“ 

ar ſamvitſkan lyfsins safnar af andvaraleysisins 
fvefni, mun vort tilfinningarlausa bjarta þó loks⸗ 
ing fínna til fínnar eymdar, og gubbómlegrar reidi⸗ 

pungi leggjaft, ſoo fem óbærileg byrdi, á fálu 
vora; og bö ad þetta beri nú effi fvo brädlega 
að, munum sér þó fíft verda eins tólegir og 
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umhyggjulausir og“ nú, um afdrif vor, þegar 
daudinn nälegiſt. Ol þá mun allt þab oögnar⸗ 

lega, ſem flytur af andvaraleysinu, ſameinaſt, 
og jú byrdi famvitffunnar, fem ver nú finnum 
ſvo lítið til, sera oſs tvofaldt þýngri; Þegar sér 
þá fjáum óteljanbi fjolda ſynda, fem vér brógt 
hofum, þegar allnálægur bandi og Dómur ógna 

oſs, þegar eingin rófemi er framar í vorum bein 
um, né huggun í bjarta voru, hvada vagdar, 
hvada bælið er þá ab leita eba vænta fyrir víð, 
tema í þinni býrmætu þínu, á Jesu! med hverri 

þú forlikad hefur fyrir vorar ſyndir. Einkis— 
verdt munum ver þá fínna þad, fem vér ábur 

brúfab hofdum til ab friða vg fvæfa með fame 
vitſtu voraz forgefins munum vér þá leita allra 
mebala til rójembar ſalu vorri; ekkert, oldungis 
effort munum vér þá reyna ab geti ſtyrkt eda 
qlabt oſs deyjandi, nema daudi vg þína vors 
brottins Fesú Kriſts. Allt þetta vitum og pekkj— 

um vér fyrirfram, en því leitum vér nú efti þeg: 

ar, fyr enn fótt og daudi adkemur, peſsarar 
kroptugu huggunar? því látum vér bann efti í 
lífinu vera vort einafta athvarf, ſem i daudanum 
má eint bera vor einaſta fálubjálp, ef vér vilj⸗ 

nm klakklauſt af komaſt? því leitum vér oſs efti 

nú þegar á béilbrigðu dogunum rófemi fyri fálu 
vora, ábur enn ángiftnrinnar tími abfemur? nema 
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þú fjálfur, góbi gub! hrærir og tilreidir vor 

björtu, munum vér til enbalofa fram⸗ ana í voru 
andvaraleysi; fettí oſs því ffýrlega fyrir fjónir 
fynbir vorar, fvo vér ffelfaft meigum fyrir þeirri 

oͤſukku, fem þitt logmäl hótar oſs, og þinni reibi, 
fem vér bokum gjá meb ſomu yfirtrodſlum; er 

hugga þar hjá sort hjarta meb því, ab afmála 

fyrir oſs þá friðþægingu, fem orðin er fyrir þinn 

fon Seðúm; láttí oſs í honum fínna hreinsun 
vorra ſynda og frelsun frá forbæmingu. Pu 
hefur, ól gud! útgefið bann til frelsis ollum 
fynburum, vo. ab fyrir þann einan er jálubjálp 
ina ab fínna. Veri hann því, ſem endurleyfti 
oſs af ſyndum og eymdum vorum, oll vor þugg- 
un og vonz allt vort trauſt ſetjum sér til hans 

miſtunar, fem forlikadi fyrir allar þær misgjord⸗ 
ir, er ver Drýgt hofum og brýgja munnum; þitt 

alífygna auga fjer fyrir þær fyndir, fem sér í 
kvold eba á morgun munum ſtyggja þig meb; en, - 
þyrm oſs, segna borð frelsara Jesu Kriſts! meb 
bans abftoð viljum sér forbaft allar ſyndir, en 
áftunda ab framgánga rädvandlega fyrir þér. 

Styrk oſs í beſsum áfetningi, {vo líferni vort 
verdi til býrbar þér, ſem dainn og upprisinn ert 
fyrir. oſs, þá mun allt, fem oſs mætir, verda 

oſs heillaſamt, en vér viſsir um þína sernb og 
elſtu um tima og 
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Sá, Hugvekja. 

En — þér erud komnir til fjallsins Zion og til borgar lif⸗ 

anda guds, til hinnar himneſtu Jerüſalem, til eingl⸗ 
anna morgu puſunda og til ſafnadar og ſamkundu 

frumgetinna, hverra nofn ſtrifud eri á himnum, og 

til guds, fem: er allra dömari, og til medalgaungu⸗ 

manns hind nýa Teſtamentis, Jesüu. Ebr. 12. 

Ver, fem eigum efti her í tímanum nema ſtutta 
ſtundardvol, getum einganveginn gjört oſs ljóða 

þánfa um eilifdarinnar saranlegleifa, þó vér marg⸗ 
falba vildum þá ſterſtu tolu, þem vér fáum upp 

kvedid, jä, þó vér reiknudum hvert ſandkorn í 
fjónum á móti þúfund árum, og maldum þar 
eptir eilifdina, getum vér þó alls einga greinir 
lega ímyndun gjört oſs um bana, boi eilifdar— 

innar áratala hefur eingan enda. Peſsi oſs br 
ffiljanlegi varanlegleiki eilifdarinnar {fal vera oſs 
kroptug upphvatning, að haga þannig ollum vor“ 

um fyrítæfjum og athofnum á medan sér lífum 
í beimi þejðum, „ab vér gödri hlutdeild náum í 
eilifdinni, og lifa mættum þenna ófomna tira⸗ 

fjolda fullſelir. Jafnvel pö sér fáum ekki med 
beſsum likamans augum ſſjed fælu þá, fem hinir 
réttlátu hlotid hafa í büſtodum útsalbra, viljum 
sér þvi. optar yfirvega bad, fem heilog ritning 

hefur oſs um þeirra áfígfomulag opinberab, og 
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þar af leita oſs fullkomnari viſsu um þeirra fælu. 

Po himininn fé oſs ennþá, ſem óþefft land, 
viljum vér því optar virda fyrir oſs vors guds 
og frelsara færleifa, fem hefur heitid oſs í hon— 
um eilífri fæluvift. Ber viljum yfirvega þær 
mifilvægu átréttíngar, fem hann hefur gjort til 

þejs: ab ávinna oſs í himninum eignarrétt; þá 
sútmálanlegu madu, ſem Jesüs undirgekkſt, til 
beſs ab fá oſs verduglega tilreidt undir viſtar— 
veru þejsa ſamaſtadar, þem þó koſtadi bann ſpo 
margar andvarpanir, þvo morg tár og ſpo bitr⸗ 

an dauda, ſkulum sér ſetja oſs fyrir jjónir. 

Þar af fáum sér getið nærri, hversu mikil ſü 

fæla vera meigi, fem sér njóta munum í eilifd⸗ 
inni. Fínnift tidin oſs laung, bängad til vér 
náum inngaungu í þenna ſaluſtad, rennum á 
medan augunum þíngab á unban, oſs og huge 
leiðum hversu lítill og ómertilegur timapunktur 
oſs virbaft muní, jafnvel þinn leingſti manns— 

albur á jörðunni, þegar sér lifad hofum í þesari 
fælu büſundſinnum þúfunbir ära; en vér þurfum 
elfi ab renná þaunfunum ſpo lángt til ófomnu 

timanna, til ab fannfæraft um, hversu ftutt líf 
þetta er; látum oſs ab eind íhuga, hversu óbum 
þau ár eru útrunnin, fem sér lifad hofum hing⸗ 

ab til; hversu margir mebbræbra vorra líf fitt 
enda munu á þefgari nóttu, og mäſte einhver af 
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oſs, þegar vér minnft ætlum, verbi í þeirra tolu, 
„fem daudinn á henni yfirfalla kann. Bor heils 
brigdi likhami gefur oſs einga fullsifðu um það, 

ab sér aflifad fáum þega: nóttu; margir af beim, 

fem eins heilbrigdir sq vér, logdu fig til hvílu 

ab kvoldi, láu falbur nár, ábur enn morgun— 

fólin yfir þeim upprann; eba má effi margur af 

oſs, fem erum til ára fommir, einatt fínna til 
umbreytingar og veifleifa í lihhama fínum, fern 
þeigjanbi matti vefja býð grun nm þab, ab sér 

hofum effi ab ftóla uppá lánga lifdaga? og hvern. 

íg fáum vér víburfennt þenna fannleifa, og þó 
undir eins framgeingid i fínnuleysi, og þó unbír 

eins bundid vorn huga sið þab jarbneffa, og þó 
undir eind verið umhyggjulausir fyrir eilifdinni? 
en. {so er þó barið voru blinbaba hjartas ſer— 

hver fannfæring um daudans nálægb, gjorir ab 
eind mjog litla verkun í ſälu vorri. Ver fram: 

gaungum á mebal enna beyjanbi; vér finnum 
fjálfir, ab vér daudlegir erum, og þó lífum vér 
eins og vér allg eingan miſsir hefðum ab ótt 
aſt; sér metum vora ſtuttu tid ſvo litil, eins 

og vér vænta mættum ab gjorvoll eilífð væri hér 
vid jordu bundinz innprenta þú, gub!. þann - 
ſannleika bjúpt í sorar fúlir, ab vor hérsíftar tíb 
er flutt, ſoo ver mættum vitrir verdaz kenn oſs 
ab hugleida, ab líf þetta er ekkert, en eilifdin allt. 
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Styrk vora trú, {vo ab vér æ hlydum þér, ett 
efti heimsins flärddu ginningum, láttú sor hjortu 
æ sera hjá þér, hvar vor fjárfjóbur er, og bera 
að eins moguleguſtu umhyggju og áftunbun fyrir 

því, ab oſs eiliflega meigi vel segna: 

%%, Hugvekja. 
Auga þitt brottinn! á mig fjer, allftabar tú nærri mér. 

Gfalauſt blýtur jú ihugun að sera þeim ógnar“ 
Teg fem elffa leftinn, ab gub er alvis og allftab- 
ar nálægur; hversu ottafullur má bann efti verða, 
Þegar hann hugleidir, ab gubs alffygna auga ſjer 
þær andſtyggilegu ſyndir, fem í leyndum brýgjaft, 
og ab allar ránglætingar eri honum augljösar, 

fem huldar sera kynnu fyrir manna ſjonum; 

hoersu mætti honum etfi bregba vid, hegar þann 
hugsar um það, ab þejsi gud þeffir alla þá 

ránglátu vegu, þem hann geingið hefur; oll þau 
ſmänarlegn medol, fem bann brükad hefur til 

framfsæmbar fínum fyrirtæfjum; ab þann fjer hang 
leynilega hatur, hans girndabruna, bans huld⸗ 
uftu lyftingar og alla hans hjartans þánfa? og 
Þegar bann þá yfirvegar, ab þejsi gud, fyrir 

hverjum oll vidurſtygd hans laftafulla bjarta er 

spínber, hefur enbalauft og ótafmarfab vald til 

ab gjöra fáluþólpinn og til ab forbæma, og ab 

eingin manneffja fær umflüid bans ſtraff, hversu 
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má þá effi fynbarinn ſtelfaſt vid þefga umßeink⸗ 
ingu! en ſvo óttalegt, - fem þab hlýtur ab sera 
fyrir hinn mótsiljuga ſyndara, ab virda fyrir fér 
guds allftabar nálægb og alvitffu, {90 huggunar⸗ 
rift er það fyrir þig, fála min! Þegar þú meb 

átta og forjjálni framgeingur radvandlega fyrir 
augſhn guds; verðu hughrauſt ertú þá efti, 

Þegar þau tilfelli bera ab þónbunt þér, ſem gjara 

funna þig  órólegas þó mein baftali þig eba 
bæmi meb færleifsleysi, hversu glebilegt er þá 
efti ab geta fagt meb Hob: mittvitni er 
á himnum? þegar þú femft í sanbræbi þau, 
fem þú etfi treyftift ad rába fram úr, en allir 

þínir vinir yfirgefa Þig, og þú finnur hvergi 
hjcilp, hvilik huggun er þá efti ad hugleiba þat, 
ad gud er þinn trüfaſti aſtvinur, fem aldrei mun 
yfirgefa þig? þó ólutfu tilfelli flykktuſt ad þér á 

allar fiður, hversu huggunarrikt er þá ekki fyrir 

þig, fáir þú þíg bugbreyfta meb því, ab þann fé 
hjá Þér, í hvers hondum ab ſtendur þín lukka 

sq Óluffa, og ab hann ftjórnar llum tilfellum 
fínna barna þeim til velferðar? þegar þú í leynd⸗ 

um áfallar guð þinn, hversu ſtyrkiſt þá efti þín 
trú, þegar þú hugleidir, ab þann gefur gætur ab 
bænum þinum og ffilur þíns , hjarta heimugleg 

aſta andvarp? þegar þú telft á hendur umhyggju 
þeirra yfirgefinn, fátæfu og naudſtoddu, án þefð 
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þú gjarir það brum opinbert, hversu má þab 
ekli glebja þig, ab: gud abgætir bitt gödgjorda— 

ſama hjartalag, og telur alla þá: velgjorninga, 
hverjum. þú í leyndum útbýtir? þegar eittfinn ab 
því femur, ab þú leggft í þína fóttarfæna, yfir— 
gefinn af allri mannlegri hjálp, v hversu aud⸗ 

eld mun þér þá efti veita: við ab ffilja, þegar 
þú bugleibir, ab gub og Jesüs er þér nálægur, 
og fjer þína baubans ángift, og er reiðubúinn ab 
frelða big frá ollu. sendu? O Drottinn vor gud! 
gef þína náb til þes, ab Þejsar hugleiðingar 
aldrei hvarfli oſs úr bjartal gef ab heilagur útti 
fyrir þinni allffabar nálægb meigi breyngja {ér 

- inn Í vora fólu, ſvo opt, ſem ſyndarinnar . tál 

dragandi freiftíngar vilja lokka oſs afvega, en þar 

þjá veri ihugan þinnar nálægbar vor huggun og 
trauft i ollum þefsa lífs mótlætingum. - Cértú 
með oſs, hver fann þá ab vera á móti Djö? 
ſtandir þú oſs til hægri handar, erum sér ar“ 
uggir og ófvíbnir, hvad fem ágeingur, 

SG. Hugvekja. 

Bor borgar: réttur er á himnum, Phil. 3. 

Ver hofum enn þá á kvoldi þejsu endad einn 
bag vegferdar vorrar Í gegnum líf þetta til 

eilífbarinnar, og einn bagur ſomu ferbar er oſs 

fyrir hondum ab næfta morgni, ſpari gud þángab 
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til lifsſtundir vorar; allteins og pílagrímar eba 
vegfarendur erum ver i peſsum heimi, hvar ver 
eigum: ab tilreida oſs undir annad betra líf. 
Ekki er því: ab neita, ab ótti og ffelfing mä 
bjarta sort uppfylla, þegar ver hugleidum ord⸗ 
ugleika reiðu þefsarar og vegarins óþægilegleita, 
vors holds forbjorfun og vanmátt vorn; hversu 

audveldlega kunnum ver elti: á afvegu villaſt og 

miſsa ſjonir á fodurlandinu, ſem vér keppumſt 
til? hversu margir eru þeir. ekki, ſem geingid 
hafa þenna veg á undan oſs, er látib hafa ſig 
leida afvega af vegarins ordugleika vg bæmunt 
hinna ogudlegu? Ver meigum fyrir því: óttaft, 
fyrſt hold vort er veikt, en tillokkanirnar til hins 
vonda miklar, ab vér vikja kunnum af þeim vegi, 

fem sér áttum ad gánga. - En — 6 Sesúl: þú, 

fem einnig gjordiſt vegfarandi hér á jörðunni, 
sertírmeb oſs og leið oſs, ſoo sér efti vikjum af 
þeim oſs fyrirlagda vegi á fordjorfunarinnar 
silluftiga. Ef ab heimsins blindandi ſjoͤnhverf⸗ 

ingar ætla ab lokka oſs, þá: láttú oſs ſtoda meb 
upplýftum augum þá ſonnu farjælb, ſem hinum 
er sið, fem þér eptirfylgja. Po ab margir kunni 
fínnaft þér ótrúir, þá láttú oſs þó ætib finnaſt 

í tölu pinna ſonnu lærifyeina,  - Ntli jafnvel 
sort eigid bjarta ab leiba oſs afvega, þá sertú 

því jafnan máttfari med þínum bendingum. Ef 
16 
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daudaus balur, um hvern vér gánga eigum, oͤgn⸗ 
ar oſs, þá látt oſs grilla ljóma beſs ftabar, 
hvers innbyggjendur vér eilíflega serba eigum. 

Alltaf verdum vér þó efti pílagrímar hér á jordu, 
vor vegferð. mun loks enda tafa, vér muns 
unt ad lokunum komaſt til beſs fodurlands, ſem 

oſs er -áfvarbab á: himnum. Lät oſs renna 
þaunfunum, þegar oſs tefur ab finnaſt vor pila⸗ 
grims gänga oflcingvarandi, og hugga oſs í ſer⸗ 

hverri beſsa lifs madu og mótlæti vid bad, ad 
vér nú þegar med trúnni fáum hér í lífi tekid 
noffra hlutdeild í þeirri fullfælu, fem vér eigum 
í sænbunt á himnum, já, þegar þér í lífi erum 

— sér fælir... Bér serbum Hér á. jordunni þegar 
varir nokkurs parts. þeirrar farjælbar, fem á ſid⸗ 

att mun umbuna madu bora og erfiði. Vors 
fodurs færleiti, Sesú Kriſts ná, og heilags anda 
fameining ſtyrkir oſo. Tú þegar finnum sér 
serfanir guddoömlegrar velþófnunar og huggana 
hins komanda heims.  Gejbú sjö näd til ab ſtyrkj⸗ 
aft æ betur og betur vid hefðar og þvílifar heilsu⸗ 
famar hugleiðingar þá ftuttu tid, vér eigum enn 
fyrir hondum ab ráfa á þefðum fjáljsafneitunar 

og reynſlu vegi. - Djálpabú oſs fjálfum fífellt ab 
tafa vara:á þeirri ſtyldu, þem verða vor ydja 

og vor fáluþjálp- á ſidan í himninum; bor um⸗ 

geingni, vor längan, vor son, vor lukka veri þar, 
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hvar vér oͤſtum oſs leingft ad búa! láttú þú 

býrð, fem þú þar hefur afrekad oſs, vera oſs 
ollum hlutum býrmætari, ſvo vér albrei forum 
hennar á mis, vegna óviburfvæmilegð framferdis; 
gef oſs náb til þegar bér á jorbunni, ab serba 

í blýbninni, audmyktinni og færleifanum líkir 
þeim fullfomlega réttlátu, í þverra umgeingni sér 
á fíðan fagna munum; en Þegar vér loksins 
fomnir erum bora pilagrims reiðu til enda, pä 

leid oſs, ſem bina kjornu himinborgara, inni þítt 

dyrdar rifi, til ad njóta þar fullkominnar fæ, 

er ver — á jordu í trúnni vœntum oſs! 

SBugvekja. — 

Hoernig ſtal eg endurgjalda drottni alla hans velgjorn⸗ 

inga, fem bann hefur anbfýnt:mér? Pſ. 116. 

Ef sér ihugudum velgjórninga guds med ſomu 

alvorugefui, ſem David konumgur, þá mundum 
vér og vid ſerhverja umhugsun, jafnvel hins 
minnſta velgjorniugs ſtapara vors, finna yfrid 
nóg efni till ad undirtaka med Davið: Drott⸗ 

inn! hvernig á eg ab endurgjalda þér alla: þá 
velgjorninga, fem þú hefur aubjýnt mér? vid lífð 
vors náfvæmari yfirvegun finnum vér yfirgnef⸗ 
anlega orſok til, ad kannaſt vid hans oͤpreytan⸗ 

legu velgjordir. Ef ad ver verduim þeirra ekki 
ſvo optlega varir⸗ et einungis vor badgetſla, vort 

16* 
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tilfintingarleyði og óþafflæti ſtuldin; þí einginn 
tími líbur fá, ab eigin reynfla vor láti, oſs efti 
þreyfa á gedſtu guds; og þó ab: effert bæri 
annad enn vor anbarbráttur, þá verdſtuldar þó 
beſsi selgjorningur, þvo lítill, fem: hann í þyrftu 
fónift, Benbanlegt þafflæti, og hvernig fäum vér 
þá minnft einúngið eins tíma, án beſs, unbir 
eing ad minnaft hans góbgirni? jafnvel nú á 
þefðum tíma, ſem ver brúfum til þefðara heilogu 
hugleibinga, meigum vér vidurkennas hvernig já 

unm ver endurgoldid alla drottins velgjorninga, 
fem bann hefur oſs aubjýnt? og hvad meigum 
sér þá effi feigja um þá Daga og þan ár, ſem 
vér aflifad hofum? Drottinn! sér funnum efti 
ab ſegja annad enn þetta: ad sér ſeum oͤverd⸗ 

ugir allrar þeirrar truüfeſti, ſem þú hefur lätid 
oſs i té, og aldrei kunnum endurgjalda þér þina 
velgjorninga. Pyi hvar með gætum sér goldid 
allt: bad göda, fem þú hefur sið sjó gjort? mei⸗ 
{fe med voru þafflæti? já, þó ad vort þafflæti 
væri ſvo óenbanlegt vg. ſoo beitt eins og hans 
fjærleiti, væri þab einginn betalíngur3 máffe meb 
voru framferdi? já ef ab vér efti værum ſvo 
fynbugar ſkepnur, ſem án. þang adſtodar efti 
megnum ad lifa honum þófnanlega3 mäſke þá, 
Þegar sér í eilífbinni Serbum einglunum famlifir? 

en. jafnvel eilifdin fjálf. er ofſtutt til ab. príða 
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hans gæbífu, og fjálfra einglanna lofſaungvar ern. 
of veikir til ab dyrka hanu serbuglega. Mar 
ſkepnur fem ern á himni og jordu, meiga undir 
þá játningu tala: hvernig ffal eg enburgjalba 
drottni alla hans velgjorninga, ſem þann hefur 
aubfðnt mér? Ber viljum þó, hver í ſinn ftab, 
síburfenna þetta til býrbar þinni geedſku, og játa 
meb Davið: Drottinn! minnt er eg allri þeirri 
miſkun og trúfefti, fem þú hefur aubjónt þínum 
benurum. Ad ſonnu er viſsulega einginn fanns 
leiki aubfjáanlegri enn. þefsi, en þegar sér gefum 
gætur ab fleftra manna framferdi, þá mættum 
"vér Teibaft til ab efa þetta ſatt ad vera. Fjoldi 

beſsara til nábar teknu ſtopudu ſtepna, láta 
hjarta ſins drambſemi vg óþafflæti þannig villa 
fín, ab þeit gleyma þeirri undirgefni, ſem þeir 
áttu gudi ab fýna vg. jafnframt fínum audvirdi⸗ 
Iegleita og vanmatti, já, gleyma Drottni, fem þá 

ſkapad hefur. verðu naudſynlegt er það því efti, 
ab sér fífellt innprentum bjarta vöru, hversu 'ð2 

Serbugir vér: erum guds náðar og hans velgjorn⸗ 

ínga og vanmegna til ad enburgjalba þá. En 
ínnprenta þú fjálfur, góbi gub! "þetta ſinnislag 
fílu vorri, ſoo ab Þin gadſka og vor överdug⸗ 
leiti þé oſs ſifellt fyrir augum. Lait oſs vid ſer⸗ 

hvern velgjorning, ſem ver medtokum af Þinnt 
äſtriku hendi, líta til þín, ſem bófunbe allrar 
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vorrar lukkuz med audmykt og þafflæti - njóta 

binnar velgjorda og því framar, fem vér lærum 
ab þettja, þverðu vanmegna vér féum til ab end⸗ 
urgjalda binn færleifa, því áfafari lát þú oſs 
era í þvi, ad þjóna þér, og því innilegar fýngja 
þínu nafni lof. át oſs æ fúða færa ber offrid, 
fem þú eitt frefur. fyrir þína 'selgjarnínga,  meb 
glebi. fórnjæra ſjälfum oſs þér, með ollu þí, 
fem vér hofum til, já, prísa Þig meb ſälu og 
lífi, þem. eru þín Fi 

BSugvelja· 

Bert. ert Þú? 

Hoad erum vér, sejælar ſtepnur! þegar sér ſam⸗ 
anlifjum oſs vid þann óteljandi fjölda guds ſtop⸗ 

udu ſtkepna? hversu liti, „já, oldüngis ekkert 
verdur úr. oſs, med ollum vorum hroka, - þegar 
vér. ſtodum oſs þjálfa með athygli? hvad erum 
ver? ormar, handfylli oſtu, duptkorn, fem efti 
getur ſtadiſt hægan vindble, og þó, ſpo vejælir, 

dirfumſt ver efti ab fiður fso opt ab. ſetja oſs 
upp á móti. vorum. almáttuga ffapara, og peſsi 
vor óenbanlegi ſtapari ber þó jafnmikla umſorgun 
fyrir oſo, og hinum ſtarſtu fínna handaverka— 
ang almättuga hond, ſem uppiheldur óteljandi 
veraldar hnottum, vidheldur einnig oſs; hans 
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visdomur, ſem akvardar kongarikjanna kjor, ſtjörn⸗ 
ar einnig ollum vorum Fjórum. O! hversu nábr 
arfamlega litillekkar gud fig til vor, ſem erum 
þó efti nema ſtuggi! því lætur þann ſer ſvo annt 
vera um ormsins lukku? því leitar bann tíbum 

ár eptir ár litilsverdra ſtepna, og þab ſvo füs⸗ 
lega? hvad vinnur þann síð þab, þó jála vor 
frelsiſt? hvorki fann þann fyrir bad verða. fælli 

né dyrdlegri; og hvad miſsir þann, þó vér yrd⸗ 
um fortapabir? oldungis ekkert; því þó vér sg 
allir menn glotubumft, er famt tala þang rikis 

ínnbyggjara óendanlega fór, til ad vegſama 
bans miflu vert og síbfrægja hans dyrd um alla 

eilíf. Nem hér ftabar, fála mín! vg littu meb 
lotningu og undrun inn i guds miffunar djüp. 
Elſka, ögripanleg elſta er þab, fem þrærir vorn 
gud til ab líta nidur til vor, og gjora oſs hlut⸗ 
takara ſinnar fælu. Hans ſonar pína, med hoerri 

ver erum forliktir, gjorir oſs fullvijða um, ab 
gud elffar oſs, og ab vér af honum vænta meg⸗ 
um himinsins fælu. Lofadur og tilbebinn fértu 
af oſs, miſkunarriki gud! Drottinn er mildur og 
goͤdur, hans vegir eru einber miſkun og ſannleiki 
Þeim, þem halda bans játtmála og hans vitnis⸗ 

burd; lofad veri nafnið Drottins fyrir þab, ab 
bann ftýrir oſs og efnum vorum, efti eptir vor⸗ 

um fábíða bugþótta, heldur eptir ſinum vísbúnti; 

* 
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ad hann hondlar við oſs, effi eptir vorum ſynd⸗ 
um, heldur eptir ſinni miffunjemi. Voer undrumſt 

mied audmyhkt og gledi þínar heilogu räds älykt⸗ 
anir til vorra heilla, já, undrumſt mikilleik þinna 
miſtunſemda; bad yfirgeingur vorn ſtilning, ab 
þú, eilifi gud! kallar oſs, fem efi erum nema 
hiſmi og þó þínir óvinir, til ſelu þinna dyrd⸗ 
legu ütvoldu, en hitt má bö ſamt sera oſs öſtilj⸗ 
anlegra, ab vér oktum ſpo litils beſsa miſkun vg 
forfmdum þá. himinsins fælu, fem þú frambydur 
oſs. O nei! foo ſtulum sér: effi leingur breyta. 
Med hrardu hjarta vidurkennum vér þinn elfur 
rika tilgeing vg viljum, ad voru leiti, ſoo framt 
oſs er mogulegt, ſtunda til hans framfsæmbar. 
Þú uͤtbreidir þinn fadm á móti oſs ; ver viljum 

flýta oſs til bin ad láta oſs af þér umfadma. 
Þú gjorir allt hid bezta til ad draga oſs til þín; 
æt viljugir viljum vér koma og fylgja þínum aiſt⸗ 
úðlegu. tilloddunum. Þú frambýður oſs himna⸗ 
rikis fælu; eptir henni viljum vér keppaſt, en 
meta bvi litils hid jarbneffa og fallvalta. Peſsi 
ſkal vor áfetningur, hefst vor kappſamaſta äſtund⸗ 

an vors lífs alla daga hedanaf. O Jesü! bor 
drottinn sg vor gud! hjálpa þú ojs ſjälfur til 
ab odlaſt þejsa fáluhjálp, hverja þú hefur af 
refab oſs meb þinu dyrmata - blóbis því hvad 
notar: oſs all jardneſt vegſemd og selgeingni, ef 
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vér odlumſt ffi á fíban, himninum þá: eilífu 
arfleif, fem vér eigum: eptir ad keppaſt á meban 
vér lifum hér í heimi? 

sg. Hugvekja. | 

Hoer, „fem ætti verdur brotlegur i ordinu, þann er, fulle 

fóminn madur. Sat. 3. 

Allir þeffjum vér hversu ordugt þab veitir, ab 
bempa vorar: tilþnegingar, þegar freiſtingar berg. 
ab höndum og tæfijæri, til ab fullnægja þeim, 

oͤſtraffad. Viſsulega mun férhver af oſs Hafa 
reynt, ab þab ekki koſtar alllitid ómaf ad ſporna 

vid því, ab vondar tilhnegingar brjotiſt út í verk⸗ 
inu, einkanlega ef lokkandi freiſting til: ad fulle 
nægja þeirri, fem ſtridir á: oſs, kemur bvoxum 
ab; en hægra veitir hoͤ opt ad fýra gjordum fine 
um enn ordum. ab er því ekki um ſtor fram, 

ab þoftulinn Jakob ſegir: ser fem efti 

serbur brotlegur torbi, bann er 
fullfsminn mabur. verðu opt fær oſs 
efti ſſoppid óabgætt ord af munni? ord ſem anna 
adhvert eru brum til mödgunar eda hneirlið, 

ángurð eba ſtada? etta verdur traudlega vars 
aft, því á ſtundum ber það við, ad þó ord vör 
ſeu í fjálfu ſer meinlauslega meint, serba þan 

maſte tekin á tvo vegu, og fá þannig ordid efni 
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til moͤdgunar. Eitt ord fæbir annad af fér og 
fær þannig gefid tundur til illdeila, ryſtinga, hat⸗ 
urð, málaferla og illverknadar, ef ekki er abgætt 

Í tíma. Ekki einúngið illyrdi, heldur jafnvel 
misffilningur orda, hefur opt komid miklu illu af 
ſtad í heiminum. berðu mikil naudſyn er þab 

poi efti, ab gæta beſs gtid ab temja tíúngu fína? 

Gú, fem lætur fér fjórna af kriſtilegri mann“ 
elffu, talar ab vísu ekkert þab vísvitandi, er odr⸗ 

„amt megi tíl ángurð eba meins koma, en þab má 
famt serba honum óviljandi, ab hann ljóftt því 
upp, fem leynt átti ab vera; tali þab med viſsu 
eptir odrum, fem þó er ófatt; mínnift á eittþvab 
þab, „er rifjar upp fyrir odrum gamalt ſorgar⸗ 
mein. Verdi mabur beſs sar, ab hann hafi þér 
í brotlegur ordid, er þad ſjälfſogd ſtylda hans 
ab bæta úr því aptur, verdi beſs audid, fem elti 

er ávalt hægt, því talad ord verdur efti aptur 
tekid. Oſannindi geta menn ab ſonnu aptur“ 
kallad, en betur hefdi þó farið, ab þan hefðu úr 
tolud verið, bæbi honum, fem talabi og hinum, 

fem fyrir þeim vard. Eptirtektaverd er því ſer⸗ 
hverjum varüd jú, er hinn vísi Sirach gefur: 

vitir þú nokkud illt, þá fegbu efti eptir; bogn 
gjorir þér eingan ſtada; ſegdu þab hvorki víni þín 

um né óvini, fáir þú gjört þad með góbrí fart“ 
vitſtu. Aget er þejsi lífsregla, því ord læða ſig 



251 

út eins og eldur í ſinuz þan beraſt vids vegar. 
En — mikill er munur á því, hverjum hattaſt er 
ab verda brotlegum í ordum. Eg vil hvorki tala 
um þá, fem hafa gaman. af því, ab uppljófta lygi, 
bera út ófanninbi og lyga bvgtting odrum til á 
þróburs, mé um hina, fem leggja í sana fínn, 
ad bæba þann vefæla, gabba þann einfalda, reita 
þann bráblynba til reibi, baktala abra og rægja 

og bera út þeirra fönn og oͤſonn lýti, brixla þeint, 
fem eiltþvab hefur á vrbib; því ſidur „vil eg hinna 
geta, fem misbrúfa tíngu fína til blóts og klaͤm⸗ 
yrda, er férþver heidvird eyru mega blygdaſt vid 
ab heyra. Serhver peſsara fýnir þab meb því 

liku athæfi, ab þann einkis virðir guds bob, dygd 

eba kriſtilega ſidprydi, ab karleiki býr ekki í hjarta 
hans; því. hversu má þab, í raun réttri, álítaft 
minni*fynb, ab fírra einn rófemi fínni og gödu 
mannordi, ſem því dyrmataſta í lífinu, enn ab 

væna hann eignum? Lygarinn og fá. bafmálugi 
eru, ab poſtulans Máls. vitni, allteins ütilok— 
abir frá guds tili, fem þjófar og mordingar, og 

fá, fem fer meb blót og ffammarlegt tal, fegir 
fami póftuli, ad fé á medal þeirra, ſem ftæri ſig 
af loſtunum. Um þsílífa vil eg nú efti tala, 

þar eftir þejsir, þó ab þeir ſeu, því míbur! alltof 
almennir og þefftir, eru ffammarlegri enn ſpo, 
ad alla heidvirda menn efti brylli vid þeim. Þú 
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menn nú effi Særu valdir ad hbeſshattar glæpum; 
er famt hætt víð ab allmargir serba kunni á 
annan hátt brotlegir í ordum, bæti af illuin 
vara og gedslagi. Af vana og illu uppeldi eru 

margir ſvo málugtr, ab yfir eingu fá bagad; þeir 
uppljófta efti ab ſonnu annara breftum og ár 
virdingum af illvilja, eba í því ffyni ab ſkada 
þann, er þeir tala um, heldur af laungun til ab 

gefa odrum fregn um ſerhvad ér þeir vita eba 
frétt hafa, fatt eba logid. Þefsi ávani er badi 

wvondur og ffsbbænn, fyrir hverjum þeim af al 

huga ber ab tafa fér því ftexfari sara, er fínna 
fig til bans hneigda, og þurfa því hafa náfvæms - 
att gætur á fjálfum fér, ſem loſtur þejsi fær efti 
einuͤngis ordid fjálfum þeim ollandi mefta vansa, 

heldur ber eins opt vid, ab þeir, af oͤhlutvond⸗ 

um monnum, fjálfum þeim jafnvel óvitandi, eru 
hafdir til ab  útbera loginn óþróður um adra 
menn og foma þánnig, með málæbi fínn, miklu 
illt af ftab, en fjálfum þér í vondt ryfti, fem - 

þrafmenni, og í hálfa. Somu gætni þarf hinn 
gamanjami og bráblynbi að hafa á srbum fin 
um; fá glablynbi, ad bann blandi effi ſtemtun⸗ 

ar tal fítt með hæðni, frefjufullri og ófæmilegri 
ordakeſkniz en þá brädlyndi, ab hann etfi í bræbi 
tali illyrdi þau, brirli eba fmánargrbi, fem þann 

eptirá mætti ötolud óffn, Audſcett er þér af, ad 

J 
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effi er minni naudſyn ab gæta orba finna enn 

gjarba og íhuga: ab sér flyggjum gud, ſtodum 
fúlfa oſs og vanvirdum born ndúnga allteins 

meb ſyndſamlegum ordum og ſyndſamlegum at 
hofnum. Látum oſs því, kriſtnir menn! varaſt 

ab miðbrúfa þá býrmætu guds gáfu, málfærið 

sort, odrum til meind, til lýgi, mäledis, fibls— 
Iegrar ræðu. sq ójæmilegrar feffni, heldur tali 

hver af oſs ſannleika sið finn brödur, og þab 
eina, fem uppbygging er í og ánægja ad heyra, 
þá mun guds anbi byggja hjá víð, vg vér serba 
elffuleg börn vors foburð, fem ci himuum et. | 

90. Hugvetja. 

Allt * ber giorid, bad giorid af birta. Gól. 3. 

Ad bjartans einlægni ſtjörna egi ollum vors lifs 

athofnum, ef þær eiga ab pöknaſt gudi, er ollum 

audvitad, fem þeffja, ab oll hræfni og ſtinhelgi 
er þonum vidurſtygd · Ber vitum, ad fá alvisi 
gud, fem ranſakar hjortun og nýrun og veit 

hvad með manninum býr, Verður effi, blindadur 

meb notfru hreſnis yfirffini, likt og ſtammſynir 
menn; þann damir því ekki eptir útvortis. álíti, 
eptir því, ſem augad jjer eba eyrað heyrir, held⸗ 
ut eptir hjartalaginuz eptir því hvort hann met“ 

ur þab gott edur illt; eptir því, fem bann þeffir 
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fánnan tilgáng athafna vorra ad vera gödan 

eda vondan, eptir því fellir hann rettvisan bónt 
um einn og férþsern. Hvad má vjö þá meir 
aridandi bera, enn ad gæta þejs í ollum vorum 

athofnum og breytni, badi við gud, fjálfa oſs og 
aðra, ab sér gjorum allt með einlægu hjarta, 

fo ſem frammi. fyrir augſyn beſs alltſjäanda 

guds, fyrir hvers augum jafnvel vorir heimug⸗ 
leguſtu beinkar gtid ſtanda opnir og augljösir? 

Einkanlega ber oſs þejs ab gæta í vorri guds 
dyrkun og þjónuftu, ad hün þé af bjarta, en efti 

af bræfni, og aldrei gleyma því, þem Jesüs hef⸗ 
ur fennt oſs: ab þeir, ſem gud tilbibja, eiga ab 
tilbiðja hann í anba og fánnleifa, því ſvo vilji 
gud tilbedinn vera, ſoo ab albrei fegift um vora 
guds Þjónuftu, fem gud fjáljur fordum klagadi 

yfir um gydinga lýb: þetta fölk nálægift mig 

með vorunum, er þejs bjarta er lángt frá mér. 
Þyilif gudsdyrkan, hvort fem hún ſkedur af hræſni 
eður ſidvenju eintómri, opinbert eba heimuglega, 
fé hjartans einlæg alvara effi orbum og ütvortis 
breytni ſamfara, er því eingu midur andſtyggileg 
gudi, enn gydinganna hraſnisfulla guds bjonuſta, 

á hverri hann fjálfur vitnadi, ab hann anbftygb 

hefdi. Alkunnugt er oſs og, Þyilift vej Jesüs 

hroöpadi yfir ſtinhelgi og hraſni ſtriftlerdra og 
Phariſcrara, á fínum herviſtardogum. Mar alla 

“ 
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þá, fem meina ſig ad dyrka gud med einberri üt— 
vortis þjónuftn, ſegir poſtulinn Þ áll; ab þeir 

hafi ſtin qubhræbflunnar, en afneiti hennar frati. 
Ekki míbur er hjartans einlægni oſs naudſynleg 

vid fjálfa oſs. „berðu opt Dregur oſs vort egid 
hjarta á táler, bæbi med því, ab lotta oſs til 
ſyndſamlegra athafna, þem tilþnegingarnar áfýsa 

til, jafnsel þó óblinbub ſtynſemi þefti þær rángs 

ar ab. vera? „eða, til ab bylja eba fegra breſti vora. 
fyrir fjálfum oſs og brum? Einkum ridur oſs 
á, ad læra rétt ab þeffja sort egib hjarta, og 
þab í þefs ebli, fem breiffaft er, eba til hvers 
sér erum helzt bneigbir, þejð vegna med vakandi 
gaumgafni ad varaſt þær: þreifingar, fem fyrft 
vefja þejs hræringar, og ſpornaſt við, ad þær fái 
rætur feft í bjarta voru, hvar torveldara veita 
mun, ab fá þær ſidan upprættar. Jafnmikla 
sarúb meigum vér á því hafa, ab fjáljselífan 
albrei leidi oſs til ab afjafa edur fegra, fyrir 

-fjálfum oſs né odrum, breſti sora vg ävirdingar, 
heldur jafnan. með hreinſtilnu hjarta og fjálfa 
medhaldslauſt eitlæglega  síðurfenna þá, audmjük⸗ 
ir vg blygdunarfullir fyrir gubi og fjálfum oſs. 
Somu hjartans einlægniegum vér í ordum vg ollum 
athöfnum ad ſhna odrumz albrei tala vid abra Ár 
ſannindi, lygi, né gagnftæbt því, fem sér hugsa 
ut, hvar með vér annars verba kynnum odrum 
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ollandi ſtada. Latum oſs þar fyrir aldrei gleyma 
poſtulans hollu áminningum: þver einn tali 
ſannleikann út af bjarta vid ſinn brödur. J 

ſama máta egum vér, í allri vorri umgeingni og 
breytni sið bradur vora, ad láta í ljósi einlægni 
vors hjartalags. Eptir því færleifans bodordi, 
ſem Kriſtur hefur sjó gefid, ab elſka nciünga 
vorn eins og fjálja oſs, erum vér ſtyldugir til 
ab unna odrum og hjálpa til góbs, með ſomu 
alúblegu adferd, þem ver vildum oſs fjáljir kjösa 
af þeirra hendi. Sú, ekki einúngis egum sér 

pannig með ordum vg athofnum ab aubjýna odr⸗ 

um allt þab gott, fem sér, eptir áfigfonmlagi 
voru, erum efnugir um, heldur med alüdlegri 

adferd ab ſanna, ad oſs fé allteins annt um 
beirra gagn og lukku, ſem um. ora eginz láta í 

ljóst, ab oſs gängi allteins til hjarta beirra neyd, 
eins og þó bana fjálfír lidum. Poilik adferd 
gefur beim lidandi ekki minni huggun enn útlát 
mikil, jafnvel eitt medaumkunar tár, fem þú, kriſtni 
mannvinur! er ekki hefur efni til ab hjálpa pin⸗ 
um naudſtadda bróbur, fellir yfir hans eymd, er 
honum endurngrandi rauna léttir, þegar hann 

fer, ad medaumkan bin er af einlægu hjartabeliz; 
olmusa fá, ſem þú útbýtir verdugum þurfamanni, 
meb glodu gedi, hefur bæbi í guds augum og 
þelð, fem bana þyggur, tvofaldt verd, bviad glaða 
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ur gjafari er gubi Þeffur. Med því móti, eptir 
poſtulans Máls bobi, ſvo ab gjöra allt af hjarta, 
hvad sér gjorum, megum sér trúa því, ab allar 
vorar athafnir verdi oſs og odrum heilsuſam⸗ 
legar og gubi þóffnanlegar. 

oa. SSngvefja. 
a JA Er 

Mikil ern verðin drottins! hvad hann (tilfar, þab er lof⸗ 

legt og býrblegt. Pſ. 111. 

Weſsa játningu megum sér gjora, um férbverja 
radſtofun og verk guds, allt hvad hann vill“og 
serfar, þab er alltſaman mikid vg dyrdlegt. Allt 

eru þab serfanir hans óenbanlega almættið, við: 

bóms og gadſku. Allt er það meira enn vor 
veifa ſtynſemi fäi gripid. Mikid er það verð 

guds, að gefa oſs monnunum lífið, en mikid er 

og. það, ab þann Íætur orminn lífa í duptinu. 

Lofleg eru þan undrunarverk drottins og dyrdleg, 
med hverjum hann vidheldur ollum lifandi og lif⸗ 
lausum hlutum, er bann {fóp, en allteins býrð: 

legt og loflegt er vidhald ſerhverrar ffepnu fyrir 
ſig. Mikid var þáb verk drottins, ab hann faſt⸗ 
ſetti og nidurradadi ſölarinnar og ſtjarnanna viſsa 
gángi, en mikid er sg þab verk drottins ab ár 
kvarda férþverri manneffju í heiminum fín viſsu 
kjor og tilfelli. Loflegt og býrblegt var þab vert 
Drottins ab fenba braud af himni vg vatn af 

17 
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hellunni, en allteind býrblegt fýnir ſig hans ale 
mætti í því, ab gefa ávurt á jordina og vatn í 
brunninn. Allt hvad gud gjorir er mikid, lof— 
legt og býrblegt, hvort þab er í því flóra eba 
fmda, á himni eda jordu, allt ber þab vitni um 
hans óendanlega viðbóm sg almætti, allt ftefnir 
til þefð, ab bann prísaft funni fyrir þá farjælb 
og glebi, fem hann útbreibir yfir ſitt gjorvalla 
rifi. En ollu framar má þó þefsi lofſaungur 

Davids um verk drottins, ega heima um hold⸗ 
tefju guds fornar, fem er þvílíft guds verf, er 

yfirgeingur oll onnur, og er oſs beſs segna, því 
ógrípanlegras em því aubjjáanlegri ern oſs í þejðu 
báfembarverfi margir guds eginlegleifar. ér 
lærum vér ab þeffja þá alvitffu guds, fem meb 
undrunarverdum visdömi fann follnu mannkyni 
hjálparmebal, sg framfvæmbi eins addäanlega 
þad, fem hans vísa ráb hafdi ályftab, fynbugunt 
heimi til frelsis; þann gefur, í perſönu fíns eins 
getna fornar, mannfyninu frelsara vg endurlauſu⸗ 
"ara, er því á ný veiti mifta farjæld, og leidi þab 
til himinsins. Med því, ab guds eilifi ſonur tóf 
á fig mannbúmlega náttúru, og frambaud fig í 
mannanna ſtad, fem þeirra frísiljugan borgun— 
armann, mátti hann þeirra vegna fullnægju gjöra 
guds réttlætið krofum, sg ſameining guddoͤmsins 

vid Seðú mannbómlegu náttúru, gjorir þad, ſem 
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Jesüs leid og gjordi til heimsins fribþægingar, 
óínetanlega býrmætt í augum guds; hversu meg⸗ 
um sér efti báft ab því viða raͤdi guds, ſem 

fann þetta fullkomna frelsis mebal, er eins ljóðs 
lega settar náb hans sg miffun og heilagleika 

bans sg réttlæti? O! hversu ljóslega fýnir fig 
einnig almætti guds í holdtekju hans ſonar? hann 
Verður getinn af heilogum anda og fadiſt af 
meyuz hann serbur hluttakandi mannlegs holds 
og bloͤds, en þó effi ſyndarinnar, fem þó vill 
Íva vid hold vort og blod jafnan. Hann er, 
fem fonur guds, ſoo náfsæmlega fameinabur 
mannlegri náttúru, ab vér, eptir ritningarinnar 

ordatilteki ſagt getum; gud er í holvinn opin“ 
berabur; hver fær fér í hug leidt, ab beſsi und⸗ 
ur Jesü holbtefju hefdu {feb getað án beſs, ab 
gubbómlegt almatti hefdi hab verkad? já, hér 
megum sér bíburfenna ad gud ſtiptad hafi end— 
urminningu fínna bájembar verka, fen einglar sg 
Menn með heilagri undrun mega tilbiðja. Ekki 
líður lærum vér ab þetfja her í holdtekju Segi, 
trüfeſti guds og ſannſogli. Hans visdomi þótfnr. 
adiſt ab opinbera monnum fyrifram þetta ſitt ci⸗ 
kvardada reid. Fjogur büſund ára lidu þángab 
til Meſsias kom, frá því fyrſt var gefid fedrun⸗ 

um fyrirheitid um þann, og á þínum ſiduſtu ár- 
unum virdtiſt, ſem heityrdi þejsi mundu albrei 

17* 
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framkoma, þegar guds fólf var herleidt í framanbi 
land og Davids ett, af hverri Meſsias ſtyldi 

fæbaft, var fomin í fátæfbóm og sansirbn; en 
efti ab ſidur birtiſt loksins þin fyrirheitna Is— 
raels huggun. Frelsari þjóðanna kom me oll— 
um þeim kennimerkjum, fem fyriſogd voru. Hann 
fæbbift á medal beſs ſama fölks, af ſama ætt 

leggi, sg fyriſpcid var, ad hann koma mundi. 
Hann birtiſt á þeim tíma og med boilikum at: 
burðum, fem gjordu hann anbþefftar frá ollum 
Adams nibjum. Þannig ſyndi gud ſig hér í 
fannorban, hvers lofanir ekki bregbaft, jvv ſann— 

adi bann frúfefti fína, med hverri hann á jér“ 
hverjum. heims albri annabift mannfynsins sel 

ferd, En einfanlega jónir ſig í Hesú holdtekju 
fá guddömlegi karleiki og miffun, oſs til allra 
bestu huggunar. Ihugan guds visdöms og ale 
mættið, fem er fy augljóð þar vid, má maflega 
uppfylla vort bjarta heilagri undrum, en þegar 
vér undir eins rennum augunum til fjálfra vor, 
ſkodum oſs, þvo fynbugir, aumir og litilsverdir, 
fem vér erum og ſamanberum vorn audvirdileg⸗ 
leika vid ómælanlega hátign guds, uppfylliſt hjarta 

vort, fem von er, ótta og ſtelfinguz en rennum 
vér augunum til gubs elffu vg miffunar, upp“ 
lífgaft vort bjarta aptur af fagnadarfullu þaffr 
læti síð gudz uppá þefða elffi guds til fynbar“ 
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anna, uppá hans bumradilegu miffunfemi víb 
mannkynid, opinberar Jesü holbtefja oſs bad o— 
rakaſta demiz her auglýsir gud ſig, fem gud, 
rikan af miſkun, vegna ſinnar miklu elſku, med 
hverri hann elſkadi oſs frá eilifd í fínum ſyni 

Sesú Kriſti, og himinn vg jord kunngjora oſs kœr⸗ 
leika guds. Skopun og vidhald allrar veraldar 
fannar, hversu hann elſkar ſin handaverk, ab 
hans nädarrik forſſön fætur ſig varda um hagi 
vora, ſjer oſs fyrir lifsins naudſynjum og lifsins 
lyſtiſemdum; þetta ber vitni um það, hversu 
honum fé annt um manneſkjuna. Gú hjálp, 

bann audſynir oſs, þegar sér erum í vandræd⸗ 

um, fú bleſsan, med hverri hann jarfælir vor 
fyritæti, gefa oſs um: það fullvijgn, ab himnanna 
alvaldi gud er vor elffurífur faðir, og þú bolin— 
mæbi og umburbarlgnbi, ſem þann hefur med oſs 

veikum, vottar nóglega hans vorkunſama karleika 
til vor veikra mannaz í einu orbi: allt hvad gud 
frá fyrſtu ſtopun gjort hefur á ollum album víb 
mannkynid, er og vottur þefð, hversu gub hafi 

manneffjur færar; en fú elffa hans, fem er opin⸗ 
berud í fenbingu hans fornar í holdid, yfirgeingur 

oll onnur guds miſkunar og Færleifsverf, þún 
geingur langt yfir alla mannlega ſtynſemi. Her 
er fá eingetni ſonur fodursins, fem útgefinn er 

beiminum til frelsið; hér er fá heilagi og ſak— 
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landi, ſem äkvardadur er tíl ſynda forlikunar; 
her er þá alleina fæli, fem í holdinu uppá fig 
tefur fátæft, veifleifa vg eymbirs hér er himins— 
ins þerra, fem gjoriſt geftur og framandi á jord⸗ 
unni, hvar þann á efti hæli, er hann megi þofni 
fínn ab halla; en — vegna hverra latur þann 
Þoli elſtunnar undur í ljóði? follum í heilaga 
undrun og tilbíbjunt gud! þab er fyrir ojs menna 
ina, já, til þáluhjálpar fynbugum heimi ab gud 
hefur fov mikinn færleifa aubfýnt, ab ſenda fínn 
for í holdid, til þef ab leida oſs frävillta til 
hans aptur, {ss hann feingi tefib oſs fefa á ný 
tl nädar og um tíma vg eilifd veitt oſs ſpo mile 
id gott, ab vér aldrei hætta ſtyldum ab prisa 
hans elſkuz tíl alls þejsa fenbi gud oſs ſinn jurt. 

O! mikil ern verkin drottins! Dyrd jé því gudi 
í bæbum, fridur er á jordu vg því er hjci monne 

um gubð —— 

Hugvekja. 
a — dag átsins. 

Drottinn hefur mikla hluti sib mig gjort, þang nafn veri 

eiliflega vegfamab: Lük. 1. 

Be nokkur já bagur ärsins, fem oſs vefja ætti 

til alvarlegs eptrþánfa, er þab viſt Þejsi, fet 
endar þab. Þegar sér ferdaſt hofum eins láng“ 
an ſpol segferbar vorrar vg heilt ár er, edur 

I 
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365 bagar, er þá eff tilheyrilegt lítla ſtund vid 
ab ſtaldra og líta til baka til segaring, fem far⸗ 
inn er; kannſke þú abgætila yrdi efti gagnslaus 
fyrir oſs í fromtíbinni, á þeint vegi, fen enn 
meiſke ófarinn fé. En hvad er þab þá, fem oſs 
femur fyrir fjónir á beſsa árð vegi? Efalauſt 

- Þab, fem ſerhver af oſs nagaſt reynt hefur, hefdi 
bann beitt því eptirteft, nefnilega: velgjorningar 
guds og bans óþreytt gæbffa, ſem á ſerhverjum 
bags morgni beſsa átð, fem nú er þegar enbab, 
var ný sg ferff yfir oſs. Harjæla fínnur nú ſer⸗ 
þver af oſs vid ársins enda þá vegu, er forſſön 
guds leiddi þann um á umlíbinni árs tidz miſkun 
vorn þeir einúngis og neid. Petta vidurkenna 
nú með verdugu þatlæti þeir af oſs, fem allt 
árið út notið hafa lífsins ánægju í húsi fínu, 
af ununarſamri umgeingni með ektamaka og born“ 
unt, og hverra lifs atvinnuvegi forſjön guds 
hefur ſvo bleſsad, ab þeir næftir hafa til ſins 
ug fínna lifs vidurhalds; þetta vidurkenna nú 
Þeir af oſs, fem á þejsu umlidna árí ratad hafa 
i bættur sg báffafembir, ellegar vanbræbi þan, 
fem þeir fáu fjer eingan Þjargarveg frá ab kom— 
nft, en urdu bájamlega frelsabir, þegar neydin 
abþreyngbi fem meft. Petta vidurkenna jafnvel 
þeir fjúfu og járn, fem ſtunid hafa undir þúngri 
likhamans vanheilsu á þefgn ári, en fundu frid⸗ 
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andi enburnæringu og hugſvolun í eymdum fín 
um, einúngið í Jesuͤ Íærbóma huggunarriku fyrir- 
heitum; já, hver er þá af oſs, fem efti fínni þab 
og vidurkenni, þegar hann refur med náfsæmri 
athugaſemd þenna finn nýfarna lífs feril og ſkod⸗ 
ar hversu hulin hond guds hafdi náfsæm afſtipti 

af ollum vorum hogum og ſtjörnadi þeim dä— 
ſamlega á ſtundum? þver af oſs má efti — ſegi 
eg — við endurminningu mänada, vikna og bága 

þejsa aflidna ärs, unbirtafa með Marín Jesü 
moͤdur: Drottinn hefur mifla hluti sið mig 
gjart, hans nafn vert eiliflega vegfamab? en — 

ef að oſs eru nú vid ärs enbirinn ſvo audſſfä— 

anlegir allir þeir. selgjorningar og gedſka guds, 
fem sér notið hofum allt áríb út, má oſs jafn 

framt refa minni til hins, hversu sér vorum úe 
verdugir beſsara velgjórninga. verð ſamvitſka 
má nú efti blygdaſt, fem upprifja vildi fyrir ſer 
mebhalbslanft allar þær ſyndir og misgjordir, er 
bann árlángt brýgt hefur gegn góðum gubi, ſem 
gjörði oſs á því ſoo mikid og margt gott? má 
efti férþver af oſs í beſsu vegiftri fínna ſyndir, 
brýgbar af dfetningi eður. ávann? ſyndir í gjörð: 

um, i ordum vg hugrenningum ? fyndir á móti 
bodordum guds? og þó má þérbver þeirra ſynda 
einfum var verða vid beſsa eptirgrenſſun, fem 
helzt á þann ſtriddu, og vaninn gjörði bann ſpo 
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æfban í, að hann tranblega fekk af þeim látið. 
En hversu mikid er þá efti og þab góba, fem 
vér á beſsu árt forjómab hofum af því, er sér 
hefðum getab gjort, og guds nábarrif forfjón gaf 
oſs tæfifært til? peſsi adferd vor og framferbi 
þetta gjorvalla ár, má vid ítarlega ranſökn vora 
maflega fylla síð ótta og ſtelfingu. Hvernig 
mundi oſs vegna, ef vér ættum vid árðing enda 
ab ſtanda þann reikning, fem einuſinni liggur 
fyrir oſs, fyrir dömſtoöli guds, fyrir brükun nädar— 

tímans á beſsu ári, fem gud unni oſs til peſs, 

ab vér d honum leibaft mættum af nogd bans 
nábarrifu velgjorda til ab elffa þann og efla vora 

egin ug borra meðbræbra farfælb? Metta ár, fem 

ber þó ſvo morg áþreifanleg merti hans gæbffur 
rifa færleifa, hófum vér brükad honum til mödg⸗ 

unar, et fjálfum oſs vg odrum opt til vanlukku; 

en — þvert mundi þá bóntð adkvadid, þem boilikir 
guds gæbffu sg nábartimans vanvirdendur med 

fullum rétti mættu vidbuaſt? efalauſt eilif útffúfr 
an frá: gudi. Þótt þejst dömur fé efti þegar 

yfir oſs uppfsebinn, er einganvegiun dygdum vorum 
eba verdſkuldun ab bakka; já, eingu, nema oͤhreyt⸗ 

andi polinmadi og länglundargedi hefð guds, ſem 
efti vill ſyndugs manns daudaz er oſs ſyndug— 

um til ennar meſtu gleði hefur gefid, jafnvel 
meſtu glæpamonnum, þab huggunarrika fyrirheit: 
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ab á hverjum þeim begi, ſem hinn oͤgudlegi fnýr 
fér til hans, vilji þann miffuna honum; fem hef 
ur unnið þab til vors frelðið, ab útgefa fínn 

eingetinn ſon þinn og dauda. J hans nafni 
fnúum sér oſs til þín, nú vid ársins enda, eilíf 
miſtunſemdanna gud! meb fannri hjartans ybrun, 
fyrir þíns jonar ſtuld, fem bætti faflaus fyrir 
oſs þefa. Vyrdſtü ab fyrirgefa oſs allar borar 

fynbir, fem fleiri ern á þejsu ári brýgbar, enn 

oſs fái rekid minni til. Lofadur vertú og bleſs⸗ 
adur, fyrir alla þá náð og óverbffulbaba velgjorn⸗ 
inga, ſem þú hefur oſs á beſsu ári í té látið og 
leyf ojs, góbi fadir! ad enda þab með þeirri 
huggunarrikuſtu fullstfðu sg vom, ab bin enda— 
lausa gæbffa muni með ärsins enda fíft á enda 

komin, heldur upprenna ný og ferſt yfir oſs, med 
upprennandi narſtu Nyärs ⸗ſöl. 

93. Hugvekja. 

ANyari, 

Gud! til- bin var mér varpað allt frá mödurlifi, þú hefur 

borid umhyggju fyrir mér. Pſ. 71. 

Uudir beſsa Davids medkenningu tefur efunar— 

lauſt á beſsu Nycirs kvoldi férhver af oſs, fem 
minniſt þefs, hversu nábarjamlega hann leiddur 
er af forſjon guds, allt frá fæbingunni fram á 

Þetta ár. Allar vorar aflidnu lifs ſtundir bera 
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minnisserb merki þefð, Hversu gub á himnum 
hefur reynft oſs ſannkalladur fabir3 hver af oſs 

- fær upptalið, þegar hann ſtodar ſitt umlidna líf, 
allt þab göda, ſem gud hefur síð þann gjort, 
einúngið á beſsu feinaft lidna ári, hversu hann 
ftjórnar vorum tilfellum með sísbómi og gæbffu, 
hversu bann bætti. vorar þarfir, bleſsadi vora 
atvinnu, farfælbi vor fyritæfi, vardveitti oſs í 
báffanum, þyrmbi oſs síð allri blukku, fem jafna 
vel vor afbrot ſtofnudu oſs ſvo tíðum í; allt 
vottar, ab hann hefur efti ſlitid, til þejsa bags, 
umhyggjuna fyrir oſs, fem bann tófft á hendur 
ftrar sg vér innkomum í heiminn. Frä eilifd 
hafdi bann ályftab, ab bera umonnun fyrir lukku 
orri, Hans alvitſta þeffti fyrifram tilveru vora, 
einð sg allt þab, fem þéna mætti til vorrar lukku, 

því allir vorir dagar, vitnar David, sotu í 
bans forfjónarbóf  ffrijabír, þeir ed enn verda 
ſtyldu. Haus alvíða ráð, á þú manneffjal úr 
kvardadi fyrirfram, fæbingarftað þinn og fæbingar- 

ſtundz þann fá fyrir uppeldi þínu þannig, ab af 

því flant þab lífs äſigkomulag og áftand, fem þú 
lifir nú ft; bans verndarauga vakti yfir þér í 

úngbæminn, ſvo ab þitt üngdöms gjälifi varð þér .. 
etfi ab flísum; ab þú hefur ſidan klaklauſt vg 
án nauda afkomizt, þab átt guds mildu forſſön 
ab bakka. Hann, þem er rädandi ſerhvers til— 
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felum á jarbunni, þann afſtyrdi þeim hættulega 
fjúfbómi, fem fsipt hefur abra lífinu, ſoo hann 
effi grandadi þér; hann gaf þér nægilegt lifs 
uppeldi, þegar abrir veſſuduſt upp af fforti og 
hüngriz hann unni þér allt umlidna áríd ánægjur 

ſamra og rólegra Daga, í ſtauti þinna áftfæruftu 

vína og táfrænda, þegar adrir medbradur þínir 
á ſomu tíb velfjaft Hlutu í ſjäfarins bylgjum, 
eður lifa ángiftar ſomu lifi fyrir ſtridsins eybir 

Teggingum, sg nú hefur hann Íofsins látið þig 
útenba í ſomu rójeinb einn bag af beſsu nýa ári; 

þefði, eins og allir vorir ófomnn bagar, eru í 
haus bóf ſtrifadir, þar fyrir einneginn hinn ſid⸗ 

aſti lífdaga sorra. Þín mänadatala er hjá bruttni, 
fegir Jo b, hann hefur fett þér viſt tafmarf, 

og Yfir þad femftsþú ekki. Efalauſt mættum vér 
meirt kvidboga bera fyrir adkomu þejsa vors 
enbabægurð, ef vér væntum þejs ſtyndilegaz er 
hvilik huggun fyrir þig, kriſtna manneffjal ab 
daudi þinn er äkvardadur ad rábí þíns guds, 

Þegar bann fjer þér bentugaft við ab ffilja. Þú 
mátt trúa bvi og Hugga Þig þar við, að han, 
fen ſvo náfsæma fóburlega tilhlutun þefur aud— 
fónt ſig ab hafa med lífi þinn, mun ekki ſidur 
sera binn fabir i daudanum; me ollum ſinum 

atvifum er þinn andlaͤtsdagur af honum cikvard— 

adur fyrifram, hvort hann ſkal adkoma ſeint eba 

= 



269 

ſnemma, á þjó eba á landi, á mebal framanbi eba 
vina, á þefðn byrjada ári, eptir längvarandi fjúf 
bónt ebur og haſtarlegaz beſsi og óteljanbi fleiri 

tilfelli, fem hér með eru ſameinud, sg þér mega 
á anblátstíma verða mifilbæg, hefur þínn víði sg 

góbi fabir ſvo framſett, og þeim þannig fyrifrant 
nidurradad, ad ſem uytſamaſt verda fynni fyrir 
velferd þína, vini og vandamenn, fem eptir lifa. 
Ekki kallar hann þig einu augnabliki fyrri í burtu, 

enn hann fér ab bezti tíminn fyrir þíg, fem bann 
beib eptir, ér fominn, efti leggur bann á þig 
meira í þelfóttinni, né lætur þig leingur lida, enn 
bann fjer velferð þín útfrefur, allt hlýtur þab 
eptir hans ilja ab þéna þér til besta. Hvort 

þefsi Dagur, fem enda á líf vort, adkoma muni 
á þejðu eba odru ári, vitum vér effis guds al⸗ 
víðu gæbffu prísum vér fyrir Þab, ab hann þul 

ið hefur þenna bag fyrir oſs; et, látum þá, án 
þefð ab gjöra oſs um hans adkomu nokkra äng— 
iſtar þánfa, þejsa óvifsn fem sér ſpeymum í um 

bann, gefa oſs vid ärs byrjunina þá hugvekju, 
ófvíbnir fyrir banbanum baglega síð honum ab 

búaft; en beſsi síbbúnabur er í því innifalinn, 

ab hver og einn af oſs leggt allt kapp á, ab af 
leggja þá loftn, þem hann veit fíg hneigdan til, 
en ſtundi eins alvarlega ab taka framjorum í 
bygbum og mannfoftum, fem láti fig í ljóði í 
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voru daglegu liferni, einkum med því, ab efla af 
mætti annara lukku og velgeingni jafnt sorri egin, 
og gjöra og ſtudla til ſoo mikils góbs á meal 
bræbra vorra í heiminum, ſem sér megnum, ab 
bæmi vors guds, fem audſynir ſerhverjum af oſs 
ſoo mikinn karleikaz þegar vér äſtundum, ab 
brúfa þannig ſerhvern bag beſs nybyrjada ärs, 

megum vér fyrifram fullkomlega sona, ad þab 
verbi sjó Inffuár, bvi þá megum sér fyllilega - 

reiða oſs með oruggu trümadartrauſti uppá gud, 
fem í fínni hendi hefur vor ökomnu tilfelli og 
ſtyrir þeim ollum oſs til bezta; hvort fem oſs 
mætir á því ſorg eba gledi, meblæti eba mótlæti, 
fem vér albrei með egin varud edur vitsmunum 
vorum fáum hindrad, erum sér í hendi vors guds, 

ſem er vor fadir, og sér vitum sg reynum, ab 
hann aldrei lætur fín born til ffnmmar serba, 
fent med hlydnu bjarta fulltreyfta honum. þó 
banbinn meti oſs á beſsu ári, erum sér þar um 
allteins fannfærbir, ab þá bagur, fem bann ä— 
kvardar að enda {fnli líf vort, jé af honum fyrir 
feður hæfilegaftur tími til vorrar burtferdar úr 
heimi þejsum. 

Vér afhendum oſs þá í vors guds milbir 

riku fodurhond, óttalausir fyrir beſsa ſidaſta úr 
vinar adkomu, bared gud viſsulega badi mun taka 

ſer á hendur umhyggju fyrir vorum eptirlifandi 
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ciſtvinum, hvert heldur það ern vinir edur nän⸗ 
uſtu vandamenn, en leida oſs um daudans dymma 
hal úr þefðu ütlegdar landi inn í vort eptirbreyda 

fodurland, bared oll vor afbrot eru oſs fyrir Jesü 
dauda fyrirgefin. J bans nafni bidjum sér þig, 
vor faðir ci himnum! ab vardveita beſsa trú ſtod⸗ 
uga í vorri ſcilu, allt þetta ár út. El lát því 
þejða vora audmjüku bæn, í þejs ſama Jesü 
nafni berba sjó já vg Amen! 

, Bæn í útgaungu fumats. 

Ogripanlega eilifa sera! vér tilbibjum big vorn gud, bib= 
urfennum þig vorn ſtapara, pokkum hér vorum velgjorara, 
og akollum þig vorn fodur! Þú hefur efti látið Þig vera 
átt vitnisburdar Þetta aflidna fumar, heldur enn enbrarnær. 
Þú hefur opinberad þig fyrir ojs hinn orláta gjafarann 
allta gæba, bared þú beittir oſs ſoo margt og mikid gott, 
gafſt sjá Dogg af himni og frjóffamar árstibír. Pin blíða 
fól hefur ſtinid yfir oſs, opt vanbakkläta, án manngreinar 
álits; allt bendir oſs til þín, og lætur oſs þreifa á Þeint 
eilífa fannleifa: brottinn er ollum góbur, og hann miſk— 
unar ſig yfir all, fín vert, jordin er full af hans góbgirni. 
Sá, miffuna Þig yfir oſs, og fýn oſs Bína góbgirni fram= 
vegið, milbi fabir! bleſsa oſs þínar gáfur, fem hin or— 
ætis hond rétt hefur oſs í gegnum náttúruna. Bleſsa 
vorn fumarfveita, oll vor heimilisfaung úti sg inni, fem 
þú gefid hefur oſs greind sg frapta í þínum ótta ab afla 
oſs, fvo vér ftabíft fáum vetrarins oͤblidu. Þegar fólarinnar 
fagra ljóð fer, vid vetrarins komu, ab dapraſt við vorn kalda 
búftab, æl þá vert fjálfur bor hreſsandi vonar fól og 
hlifdarſtjoldur gegn ollum fárum hugarſorgum, llum þeffta 

um og óþefftum häſtaſemdum; fyrirgef oſs tíman, lifs— 
ing og þinna gáfna míðbrúfun. Heyr vora bæn, fyrir 
Jesü ffulb, álit vora horf og uppfyll hana, eptir þínum 
dyrdar rifbómi. Amen! — 
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Bæn Í inngaungu vetrar. 

Visdoͤmsfulli albanna fjórnari, vor gud og mildiriki faba 
ir! þú hefur ſtapad fumar ug betur, blíbt og ftríbt, hverju⸗ 
tveggju Þefsu megnar þú einn að ſtjörna þínum manns 
ſtepnum til bezta z binn visdömur er óranjafanlegur, og 
þinn vilji vumbreytanleg gedſta, bad er vor einka von og 
huggan þinna veiku, allsburfandi ſtepna, fem með timanna 
ſtraumi og tilfellanna biltingum framleidum vora öviſsu 
dagatolu, fem æfintýri. ?Æ! vér þetfjum bad og bokkum 
þina gæbffu, gödi fabir! fem verndad hefur oſs ſoo däſam— 
lega og vardveitt allt til beſsa tima, ab vér efti hofum — 
ſyo ad ſegja —ſteytt fót vorn vid ſteini. Pü hefur ekki ein= 
uͤngis hlift oſs vid ollum ſlisum aflidid ſumar, heldur barä 
ofan rikuglega blefgab oſs af loptinn, jordunni og ſjonum; 
farſelt vora útvegu og frambodid sjá fleiri blejðunar gedi 
til ánægju og þarfa, enn vér hofum haft vit á ad þyggja 
og færa oſs inyt; já alla vora naudburft hefur þú upps 
fyllt, eptir þínum býrbar rífbómi í Fest rifti, bað vidur— 
kennir nú vor fála með fonarlegu hjartans þalflæti, er vér 
hugsum úti þína óumbreyttu guddöms vernd og vidhondlun 
við oſs aflidid ſumar. Bér hofum verid ómatlegir þinnar 
nábar, en þú hefur oſs iſtẽ látið miklar gæbffu gnöttir. 
Po vér hofum efti ætíð feingid vorar ómettanlegu, iá opt 
ffablegu, óftir uppfylltar, megum sér þó prisa þina viðbóma= 
fullu góbgirni, fem veitir oſs það eina, er þú fjer oſs fyrir 
beztu og því bljúgir ug ydrandi vidurkenna: minni erum vér 
allri beirri miffunfemi ug trúfefti, er þú hefur aubjýnt oſs, 
já, of överdugir erum bér til ab þora ab vænta beſs ſama af 
þér framvegið; en fyrir Jesú vors brödurs þafir, ſakir þinna 
egin órjúfanlegu guddöms fyrirþeita, sertú oſs framvegið 
nábugur á komanda vetri! taf oſs ab þér, fem fabír, vér 

viljum vera þín born, og fem born felum vér oſs med líft og 
ſaͤlu og ollum efnum á þitt miſtunar vald. Bertú vor hlifd í 
háffanum, bort hæli í naudunum, vor leiðtogi á ollum vorum 
Óvifgu ftigum, já, sertú vor allra fabir og gud í Jesü nafni, 
í þang nafni víbjum sér, í þang nafni bænbeyr ofð,- men! 
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